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DATA 11/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Correio da Amazônia EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 
https://correiodaamazonia.com/roda-de-conversa-tem-discussao-sobre-suicidio/ 

TÍTULO Roda de conversa tem discussão sobre suicídio 

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  

 

Os índices altos de suicídio e de transtornos mentais têm motivado uma 

conversa mais ampla sobre saúde mental. Nesta terça-feira (10/09), Dia 

Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Governo do Amazonas, por meio da 

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

https://correiodaamazonia.com/roda-de-conversa-tem-discussao-sobre-suicidio/
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marcou a data com uma roda de conversa sobre esses temas. O 

encontro ocorreu no Vila Vagalume, localizado no bairro Dom Pedro, 

zona centro-oeste de Manaus. 

 

A psicóloga e gerente de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 

Samantha de Marilac, participou do encontro. Ela falou dos números de 

suicídio no Brasil e no mundo, e destacou a importância do diálogo e do 

tratamento psicológico como prevenção. 

“[No mundo] 800 mil pessoas morreram ano passado por conta do 

suicídio. No Brasil, 12 mil pessoas tiraram a vida em 2018. São vários 

fatores que contribuem para isso”, afirmou a psicóloga, que citou 

transtornos mentais, bullying e as pressões das redes sociais como 

alguns dos fatores que podem apresentar gatilhos para pessoas que 

tiram a própria vida. 

“A gente precisa estar feliz e, além de se exigir felicidade, a gente tem 

que postar na internet. Tem gente que fica viciado, depende disso. E 

quando um adolescente, que está em formação, não consegue entender 

que isso não é real, a situação fica complicada”, sintetizou. 

O evento faz parte de um projeto quinzenal realizado no Vila Vagalume, 

o Filochoppando, que promove conversas sobre temas da atualidade e 

que, desta vez, contou com a parceria da Sejusc. 

Programação – O Setembro Amarelo continua com outras ações ao longo 

do mês. Nesta quinta (12/09), as atividades serão realizadas para 

refugiados venezuelanos indígenas e não indígenas alocados nos abrigos 

da capital. O tema abordado será “Valorização da Vida e Prevenção ao 

Suicídio”, nos abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 
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Já no dia 18 de setembro, a Sejusc participará da campanha “Abraço em 

Defesa da Vida”, da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM). Na 

ocasião, será realizada uma mobilização com material informativo no 

Largo de São Sebastião, Centro, às 17h. Durante a mobilização no Largo 

de São Sebastião, o Teatro Amazonas será iluminado em tom amarelo, 

alertando para a necessidade de a sociedade abraçar a causa. 

O público LGBT também contará com uma roda de conversa sobre o 

tema no dia 23, a partir das 9h, no auditório da Sejusc, localizado na rua 

Bento Maciel, 2, Adrianópolis. A programação completa será divulgada 

no site da Sejusc, em www.sejusc.am.gov.br. 
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DATA 11/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Chumbo Grosso EDITORIA/ COLUNA Governo do Amazonas 

LINK 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/mulheres-de-

comunidades-de-itacoatiara-conquistam-independencia-financeira-apos-incentivo-do-

governo-do-amazonas/ 

TÍTULO 
Mulheres de comunidades de Itacoatiara conquistam independência financeira após incentivo 

do Governo 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  

 

Empreendedoras movimentam a economia local com a venda de toalhas, 

porta-joias, tapetes, além de alimentos regionais. 

Mulheres das comunidades de São João do Araçá e Boa Esperança, 

localizadas nas proximidades do município de Itacoatiara (a 176 
quilômetros da capital) estão investindo no empreendedorismo e 

independência financeira após o Governo do Amazonas, por meio de 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/mulheres-de-comunidades-de-itacoatiara-conquistam-independencia-financeira-apos-incentivo-do-governo-do-amazonas/
https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/mulheres-de-comunidades-de-itacoatiara-conquistam-independencia-financeira-apos-incentivo-do-governo-do-amazonas/
https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/mulheres-de-comunidades-de-itacoatiara-conquistam-independencia-financeira-apos-incentivo-do-governo-do-amazonas/
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uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc), Fundo de Promoção Social (FPS) e Agência de 

Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) em uma ação realizada no 
mês de março, levar o Programa Crédito Solidário às localidades. 

Ao todo, foram concedidos seis créditos de forma desburocratizada a 
mulheres camponesas do município. Hoje, as empreendedoras 

movimentam a economia local com a venda de toalhas, porta-joias, 
tapetes, além de alimentos regionais, como farinha de mandioca, 

castanha, geleias de frutas e bolos. Alcira Oliveira, da comunidade de 
São João de Araçá, que antes era dona de casa, agora trabalha com a 

venda de doces e salgados em sua comunidade. Ela afirma que o projeto 
transformou a vida de mulheres no local. 

“Para mim foi muito importante ser inserida nesse projeto, porque nos 

ajudou a aproveitar nossas produções, que muitas vezes a gente não 
tinha onde expor, e hoje a gente tem”, destaca. “Outro ponto positivo é 

a oportunidade de conhecer outros grupos de mulheres que estão 
lutando pela independência. São produtos que fizemos com todo amor e 
carinho”. 

As mulheres que receberam o incentivo também contam com o apoio e 
orientação oferecidos no Serviço de Apoio à Mulher, Criança e Idoso 
(Samic) – Casa de Maria, de Itacoatiara. O lugar, que foi criado para 

atender vítimas de violência com serviços jurídicos e psicológicos, 
também faz parte da política de prevenção adotada pela Sejusc, que tem 

a proposta de evitar futuros casos de violência por meio do 
empoderamento e orientações. 

Atendimento – Atualmente, a Sejusc oferece em suas unidades 

atendimento social, psicológico, jurídico, rodas de conversa sobre 
violência doméstica, familiar e abordagens informativas sobre a rede de 

serviços. Além disso, nesta gestão, o órgão incluiu em suas prioridades 
serviços como orientações para as mulheres sobre formas de ampliar 

oportunidades de trabalho, cursos de capacitação profissional em 
parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e 

expansão das atividades para o interior. A titular da pasta, Caroline 
Braz, destaca que, por meio dessas atividades, as mulheres têm a 

chance de se libertarem de relações de dependência e terão mais 
chances de crescimento profissional. 

“É uma de nossas prioridades garantir o atendimento às amazonenses 
tanto após o fato ocorrido, como também de forma preventiva, 
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principalmente no interior”, destaca. “O Samic – Casa de Maria foi a 
primeira unidade de um projeto muito importante para quem mora no 
interior e precisa desse serviço”. 

O Serviço de Apoio à Mulher, Criança e Idoso (Samic) é uma extensão 

do atendimento emergencial oferecido pela Sejusc. Nos próximos anos, 
sete unidades do Samic devem ser inauguradas em diferentes 
municípios do estado. 

FOTOS: Divulgação/Sejusc 
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DATA 11/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Empreendedorismo 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/afeam/aumentam-oportunidades-para-

mulheres-empreendedoras-em-itacoatiara 

TÍTULO Aumentam oportunidades para mulheres empreendedoras 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.portaldoholanda.com.br/afeam/aumentam-oportunidades-para-mulheres-empreendedoras-em-itacoatiara
https://www.portaldoholanda.com.br/afeam/aumentam-oportunidades-para-mulheres-empreendedoras-em-itacoatiara
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Mulheres das comunidades de São João do Araçá e Boa Esperança, 
localizadas nas proximidades do município de Itacoatiara (a 176 
quilômetros da capital) estão investindo no empreendedorismo e 
independência financeira após o governo do Amazonas, por meio de 
uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc), Fundo de Promoção Social (FPS) e Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) em uma ação realizada no 
mês de março, levar o Programa Crédito Solidário às localidades. 

Ao todo, foram concedidos seis créditos de forma desburocratizada a mulheres 
camponesas do município. Hoje, as empreendedoras movimentam a economia 
local com a venda de toalhas, porta-joias, tapetes, além de alimentos regionais, 
como farinha de mandioca, castanha, geleias de frutas e bolos. Alcira Oliveira, 
da comunidade de São João de Araçá, que antes era dona de casa, agora 
trabalha com a venda de doces e salgados em sua comunidade. Ela afirma que 
o projeto transformou a vida de mulheres no local. 

“Para mim foi muito importante ser inserida nesse projeto, porque nos ajudou a 
aproveitar nossas produções, que muitas vezes a gente não tinha onde expor, 
e hoje a gente tem”, destaca. “Outro ponto positivo é a oportunidade de 
conhecer outros grupos de mulheres que estão lutando pela independência. 
São produtos que fizemos com todo amor. 

Serviço de apoio 
 

As mulheres que receberam o incentivo também contam com o apoio e 
orientação oferecidos no Serviço de Apoio à Mulher, Criança e Idoso (Samic) – 
Casa de Maria, de Itacoatiara. O lugar, que foi criado para atender vítimas de 
violência com serviços jurídicos e psicológicos, também faz parte da política de 
prevenção adotada pela Sejusc, que tem a proposta de evitar futuros casos de 
violência por meio do empoderamento e orientações. 

O Serviço de Apoio à Mulher, Criança e Idoso (Samic) é uma extensão do 
atendimento emergencial oferecido pela Sejusc. Nos próximos anos, sete 
unidades do Samic devem ser inauguradas em diferentes municípios do 
estado. 

Fotos: Divulgação/Sejusc 
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DATA 11/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Prevenção 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/com-12-mil-suicidios-no-brasil-

tema-e-abordado-em-manaus 

TÍTULO Com 12 mil suicídios no Brasil, tema é abordado em Manaus 

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/com-12-mil-suicidios-no-brasil-tema-e-abordado-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/com-12-mil-suicidios-no-brasil-tema-e-abordado-em-manaus


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

Os altos índices de suicídio e de transtornos mentais têm motivado uma 
conversa mais ampla sobre saúde mental. Na terça-feira (10/09), Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), marcou a data com 
uma roda de conversa sobre esses temas. O encontro ocorreu no Vila 
Vagalume, localizado no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. 

A psicóloga e gerente de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Samantha 
de Marilac, participou do encontro. Ela falou dos números de suicídio no Brasil 
e no mundo, e destacou a importância do diálogo e do tratamento psicológico 
como prevenção. 

“[No mundo] 800 mil pessoas morreram ano passado por conta do suicídio. No 
Brasil, 12 mil pessoas tiraram a vida em 2018. São vários fatores que 
contribuem para isso”, afirmou a psicóloga, que citou transtornos mentais, 
bullying e as pressões das redes sociais como alguns dos fatores que podem 
apresentar gatilhos para pessoas que tiram a própria vida. 

“A gente precisa estar feliz e, além de se exigir felicidade, a gente tem que 
postar na internet. Tem gente que fica viciado, depende disso. E quando um 
adolescente, que está em formação, não consegue entender que isso não é 
real, a situação fica complicada”, sintetizou. 

O evento faz parte de um projeto quinzenal realizado no Vila Vagalume, o 
Filochoppando, que promove conversas sobre temas da atualidade e que, 
desta vez, contou com a parceria da Sejusc. 

Programação 
 
O Setembro Amarelo continua com outras ações ao longo do mês. Nesta 
quinta (12/09), as atividades serão realizadas para refugiados venezuelanos 
indígenas e não indígenas alocados nos abrigos da capital. O tema abordado 
será “Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio”, nos abrigos dos bairros 
Alfredo Nascimento e Coroado. 
Já no dia 18 de setembro, a Sejusc participará da campanha “Abraço em 
Defesa da Vida”, da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM). Na ocasião, 
será realizada uma mobilização com material informativo no Largo de São 
Sebastião, Centro, às 17h. Durante a mobilização no Largo de São Sebastião, 
o Teatro Amazonas será iluminado em tom amarelo, alertando para a 
necessidade de a sociedade abraçar a causa. 

O público LGBT também contará com uma roda de conversa sobre o tema no 
dia 23, a partir das 9h, no auditório da Sejusc, localizado na rua Bento Maciel, 

2, Adrianópolis. A programação completa será divulgada no site da Sejusc. 
Foto: Divulgação/Sejusc 

http://www.sejusc.am.gov.br/

