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DATA 15/09/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Mutuários 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/itacoatiara-ganha-posto-de-

atendimento-da-suhab-no-pac-do-municipio 

TÍTULO Itacoatiara ganha posto de atendimento da Suhab no PAC do município 

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/cotidiano/news/itacoatiara-ganha-posto-de-atendimento-da-suhab-no-pac-do-municipio
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/itacoatiara-ganha-posto-de-atendimento-da-suhab-no-pac-do-municipio
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A partir desta segunda-feira (16), Itacoatiara (diatante 269,9 quilômetros de Manaus) terá 

um posto de atendimento da Superintendência de Habitação no Pronto Atendimento ao 

Cidadão (PAC). O objetivo é dar um melhor atendimento aos mutuários dos Residenciais 

Iracy, Novo Horizonte e Conjunto Cidadão. 

O atendimento aos mutuários será das 8h às 14h, o mesmo horário de funcionamento do 

PAC, que fica situado na rua ParK, Centro. Os PACs são de responsabilidade da Secretaria 

de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 

Segundo a diretora-presidente da Suhab, Keilla Cunha, ter esse posto só foi possível graças 

a parceria com a Sejusc, que cedeu o espaço. “Com esse escritório os mutuários de 

Itacoatiara poderão solucionar seus problemas como emissão de boletos, dúvidas e requerer 

termos de quitação direto com o servidor da Suhab. Antes esses serviços aconteciam por 

email e outros o mutuário tinha que vir até Manaus para ser atendido”, destacou a diretora. 

Campanha de Descontos  

Uma das facilidades que os mutuários de Itacoatiara que estão com prestações em aberto 

terão é que até dia 17 de setembro eles poderão negociar esses débitos com descontos de até 

100% para pagamentos à vista. 

O Programa ReguLAR, que está em vigor por meio da Portaria 081/2019/Suhab, possibilita 

a renegociação de dívidas de contratos ativos e inativos de conjuntos habitacionais 

financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) nos municípios de Manaus, 

Itacoatiara, Humaitá, Parintins, Coari, Manicoré e Maués. 

Parcelamento  

 A portaria possibilita que os mutuários tenham desconto de 100% nos juros contratuais 

para pagamento à vista, 98% nos juros contratuais em até 60 vezes e 96% nos juros 

contratuais de 61 até 150 vezes. Para realizar a negociação, os mutuários precisam ter em 

mãos RG, CPF, Procuração (caso seja um contrato de gaveta) e Contrato de Compra e 

Venda. 

Imóveis quitados que não possuem cobertura Fundo de Compensação de Variação Salariais-

FCVS, com Saldo Devedor a pagar, também poderão pagar com 98% a vista ou parcelar 

com desconto ou parcelar com desconto de 96% em até 15 vezes. 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 15/09/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Interior 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/apos-incentivo-mulheres-de-comunidades-de-

itacoatiara-conquistam-independencia-financeira/ 

TÍTULO Após incentivo, mulheres de comunidades de Itacoatiara conquista independência financeira 

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/apos-incentivo-mulheres-de-comunidades-de-itacoatiara-conquistam-independencia-financeira/
https://www.fatoamazonico.com/apos-incentivo-mulheres-de-comunidades-de-itacoatiara-conquistam-independencia-financeira/
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DATA 15/09/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/em-manaus-venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-

cidadania-no-pac-sao-jose/ 

TÍTULO Em Manaus venezuelanos são atendidos em ação de cidadania no PAC São José 

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  

 

Centenas de pessoas foram atendidas neste sábado (14/09), 
durante a ação de cidadania realizada pelo Governo do 
Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 

https://manausalerta.com.br/em-manaus-venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose/
https://manausalerta.com.br/em-manaus-venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose/
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Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria com 
diversos órgãos locais e agências internacionais, na Unidade 
de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) localizada na 
Alameda Cosme Ferreira, UAI Shopping São José. 

Os trabalhos foram direcionados a venezuelanos que estão na 
Rodoviária de Manaus e instalados em abrigos. Entre os 
serviços oferecidos estavam exames médicos, vacinas, 
consultas e orientações. Além disso, os migrantes também 
puderam emitir documentos e dar andamento em pedidos de 
refúgio. 

“Os refugiados merecem nossa atenção. Eles saíram de seu 
país de origem e estão em um lugar que, para eles, é 
desconhecido. O nosso trabalho aqui também consiste em 
acolher e integrá-los. Hoje, com essa ação, alcançamos 
números significativos nesse sentido”, destacou a secretária 
Caroline Braz, titular da Sejusc. 

Trabalho integrado – Entre os órgãos parceiros na ação estão 
o Alto Comissariado das Nações das Unidas para Refugiados 
(ACNUR), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 
Superintendência Regional do Trabalho, Secretaria Municipal 
da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Polícia 
Federal, Secretaria do Trabalho (Setrab), Defensoria Pública 
do Estado (DPE/AM) e Ministério Público Estadual. 

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara, acompanhou a 
ação deste sábado. “O nosso olhar aqui é humanitário. É um 
olhar no sentido de garantir direitos”, resumiu. O eletricista 
Felix Valdivias, 31 anos, está em Manaus há seis meses, e, 
neste sábado, pôde aproveitar os serviços da ação. Com a 
carteira de trabalho nova em mãos, ele mostrou otimismo e 
disse que quer trazer os familiares para a capital. “Estou 
sozinho aqui, mas senti que o povo de Manaus é muito bom. 
Quero trabalhar, poder me sustentar e ajudar a minha 
família. A verdade é que tem muita gente precisando, e 
atividades como a de hoje são muito importantes, ressaltou. 
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DATA 14/09/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/pacs-sao-pontos-de-arrecadacao-da-campanha-doe-

um-brinquedo-e-ganhe-sorrisos/ 

TÍTULO PAC’s são pontos de arrecadação da campanha doe um brinquedo e ganhe sorrisos 

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/pacs-sao-pontos-de-arrecadacao-da-campanha-doe-um-brinquedo-e-ganhe-sorrisos/
https://www.fatoamazonico.com/pacs-sao-pontos-de-arrecadacao-da-campanha-doe-um-brinquedo-e-ganhe-sorrisos/
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DATA 14/09/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Refugiados 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/172512/venezuelanos-sao-atendidos-

em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose 

TÍTULO Venezuelanos são atendidos em ação de cidadania no PAC São José 

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 - Centenas de pessoas foram atendidas neste sábado (14), durante a ação de 

cidadania realizada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) em parceria com órgãos locais e agências internacionais, na Unidade de Pronto 

Atendimento ao Cidadão (PAC) localizada na Alameda Cosme Ferreira, UAI Shopping 

São José. 

 

Os trabalhos foram direcionados a venezuelanos que estão na Rodoviária de Manaus e 

instalados em abrigos. Entre os serviços oferecidos estavam exames médicos, vacinas, 

consultas e orientações. Além disso, os migrantes também puderam emitir documentos 

e dar andamento em pedidos de refúgio. 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/172512/venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose
https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/172512/venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose
https://d.emtempo.com.br/amazonas/169840/orgaos-se-unem-em-blitz-para-monitoramento-de-venezuelanos-em-manaus
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O eletricista Felix Valdivias, 31, está em Manaus há seis meses, e pôde aproveitar os 

serviços da ação. Com a carteira de trabalho nova em mãos, ele mostrou otimismo e 

disse que quer trazer os familiares para a capital. “Estou sozinho aqui, mas senti que o 

povo de Manaus é muito bom. Quero trabalhar, poder me sustentar e ajudar a minha 

família. A verdade é que tem muita gente precisando, e atividades como a de hoje são 

muito importantes, ressaltou. 

 

“Os refugiados merecem nossa atenção. Eles saíram de seu país de origem e estão em 

um lugar que, para eles, é desconhecido. O nosso trabalho aqui também consiste em 

acolher e integrá-los. Hoje, com essa ação, alcançamos números significativos nesse 

sentido”, destacou a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc. 

 

Trabalho integrado 
 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das Nações das Unidas 

para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Superintendência 

Regional do Trabalho, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Secretaria do Trabalho (Setrab), Defensoria Pública do 

Estado (DPE/AM) e Ministério Público Estadual. 

 

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara, acompanhou a ação deste sábado. “O nosso 

olhar aqui é humanitário. É um olhar no sentido de garantir direitos”, resumiu. 

 

*Com informações da assessoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/171834/projeto-oferece-cursos-de-qualificacao-para-imigrantes-venezuelanos
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DATA 16/09/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Maquiagem 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/172585/mulheres-em-situacao-de-

vulnerabilidade-participam-de-cursos-em-manaus 

TÍTULO Mulheres em situação de vulnerabilidade participam de cursos 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  

 
Manaus- Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro Estadual de 

Referência e Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, nesta segunda-feira, (16), cursos de 

qualificação profissional oferecidos pelo Governo do Amazonas, por meio da uma 

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

e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os cursos, que têm 

duração de dois meses, acontecem na sede do Cream, localizado na avenida Presidente 

Kennedy, 399, Educandos, até a segunda quinzena de novembro. 

 

Ao todo, foram ofertadas 120 vagas para os cursos de maquiagem, tranças e penteados, 

operador de caixa e libras. Está a segunda vez no ano que os cursos são oferecidos no 

local. 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/172585/mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-em-manaus
https://d.emtempo.com.br/amazonas/172585/mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-em-manaus
https://d.emtempo.com.br/entre-elas/168905/video-mulheres-levam-cerca-de-10-anos-para-denunciar-agressoes
https://d.emtempo.com.br/entre-elas/168905/video-mulheres-levam-cerca-de-10-anos-para-denunciar-agressoes
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Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar com políticas de promoção de 

empoderamento e independência financeira feminina.   

 

“Com cursos de qualificação, essas mulheres têm a chance de se tornarem 

empreendedoras e conquistarem a independência financeira. Acreditamos que, por meio 

desses projetos, as mulheres se sentirão mais seguras para seguir em frente diante da 

situação de vulnerabilidade”, afirma a secretária. 

 

A professora e coordenadora técnico-pedagógica dos cursos de qualificação profissional 

do projeto Cetam, Leonir Abreu, afirma que o projeto é uma das maneiras de 

profissionalizar o público. 

 

“O objetivo dos cursos oferecidos pelo Cetam é capacitar mulheres em vulnerabilidade 

social, inseri-las no mercado de trabalho, gerar renda familiar, auxiliando no orçamento 

e resgatando a cidadania”, disse. 

 

Políticas para mulheres 
 

Nesta gestão, as ações do Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, são realizadas 

com foco na prevenção da violência doméstica e incentivo à independência financeira. 

 

Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos profissionalizantes e na inserção 

de mulheres no mercado de trabalho, além de oferta de crédito, em parceria com a 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS) para empreendedoras. 

 

*Com informações da assessoria 
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DATA 14/09/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-

pac-sao-jose/ 

TÍTULO Venezuelanos são atendidos em ação de cidadania no PAC São José 

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 – Centenas de pessoas foram atendidas neste sábado (14), durante a ação de 

cidadania realizada em parceria de diversos órgãos locais e agências internacionais, na 

Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) localizada na Alameda Cosme 

Ferreira, UAI Shopping São José. 

 

Entre os serviços oferecidos estavam exames médicos, vacinas, consultas e orientações. 

Além disso, os migrantes também puderam emitir documentos e dar andamento em 

pedidos de refúgio. 

 

Trabalho integrado 
 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das Nações das Unidas para 

Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Superintendência 

https://d24am.com/amazonas/venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose/
https://d24am.com/amazonas/venezuelanos-sao-atendidos-em-acao-de-cidadania-no-pac-sao-jose/
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Regional do Trabalho, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Secretaria do Trabalho (Setrab), Defensoria Pública do Estado 

(DPE/AM) e Ministério Público Estadual. 

 

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara, acompanhou a ação deste sábado. “O nosso 

olhar aqui é humanitário. É um olhar no sentido de garantir direitos”, resumiu. 

 

O eletricista Felix Valdivias, 31 anos, está em Manaus há seis meses, e, neste sábado, pôde 

aproveitar os serviços da ação. Com a carteira de trabalho nova em mãos, ele mostrou 

otimismo e disse que quer trazer os familiares para a capital. “Estou sozinho aqui, mas 

senti que o povo de Manaus é muito bom. Quero trabalhar, poder me sustentar e ajudar a 

minha família. A verdade é que tem muita gente precisando, e atividades como a de hoje 

são muito importantes, ressaltou. 
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DATA 16/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Foco Amazônico EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://www.focoamazonico.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-

de.html?fbclid=IwAR03tLTxlOuz7xlSttmC7l0md-

xdPyhbtsCRbUNscsmu1iLA4gTzVvmDzhQ 

TÍTULO Em Manaus, mulheres em situação de vulnerabilidade participam de cursos de qualificação 

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.focoamazonico.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR03tLTxlOuz7xlSttmC7l0md-xdPyhbtsCRbUNscsmu1iLA4gTzVvmDzhQ
https://www.focoamazonico.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR03tLTxlOuz7xlSttmC7l0md-xdPyhbtsCRbUNscsmu1iLA4gTzVvmDzhQ
https://www.focoamazonico.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR03tLTxlOuz7xlSttmC7l0md-xdPyhbtsCRbUNscsmu1iLA4gTzVvmDzhQ
https://www.focoamazonico.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR03tLTxlOuz7xlSttmC7l0md-xdPyhbtsCRbUNscsmu1iLA4gTzVvmDzhQ
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Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro 
Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, nesta 

segunda-feira (16/09), cursos de qualificação profissional oferecidos 
pelo Governo do Amazonas, por meio de uma parceria entre a 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 
e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os cursos, 

que têm duração de dois meses, acontecem na sede do Cream, 
localizado na avenida Presidente Kennedy, 39, Educandos, até a 

segunda quinzena de novembro. 
 

Ao todo, foram ofertadas 120 vagas para os cursos de maquiagem, 
tranças e penteados, operador de caixa e libras. Está a segunda vez no 

ano que os cursos são oferecidos no local. 

 
Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar com políticas 

de promoção de empoderamento e independência financeira 
feminina.   

 
“Com cursos de qualificação, essas mulheres têm a chance de se 

tornarem empreendedoras e conquistarem a independência financeira. 
Acreditamos que, por meio desses projetos, as mulheres se sentirão 

mais seguras para seguir em frente diante da situação de 
vulnerabilidade”, afirma a secretária. 

 
A professora e coordenadora técnico-pedagógica dos cursos de 

qualificação profissional do projeto Cetam, Leonir Abreu, afirma que o 
projeto é uma das maneiras de profissionalizar o público. 

 

“O objetivo dos cursos oferecidos pelo Cetam é capacitar mulheres em 
vulnerabilidade social, inseri-las no mercado de trabalho, gerar renda 

familiar, auxiliando no orçamento e resgatando a cidadania”, disse. 
 

Políticas para mulheres – Nesta gestão, as ações do Governo do 
Amazonas, por meio da Sejusc, são realizadas com foco na prevenção 

da violência doméstica e incentivo à independência financeira. 
 

Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos 
profissionalizantes e na inserção de mulheres no mercado de trabalho, 

além de oferta de crédito, em parceria com a Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS) para empreendedoras. 
 

FOTOS: Divulgação/Sejusc 
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DATA 16/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Rede Notícias EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://www.portalredenoticias.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-

situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-

qualificacao/?fbclid=IwAR0Jqdgx95wQuhIYx_ojDqrb-hKF6_gSBB-

Rln8HM3ZOY6IipQaRd5TPmhM 

TÍTULO Em Manaus, mulheres em situação de vulnerabilidade participam de cursos de qualificação 

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  

 

Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro 

Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, nesta 

segunda-feira (16/09), cursos de qualificação profissional 

oferecidos pelo Governo do Amazonas, por meio de uma parceria 

entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

https://www.portalredenoticias.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR0Jqdgx95wQuhIYx_ojDqrb-hKF6_gSBB-Rln8HM3ZOY6IipQaRd5TPmhM
https://www.portalredenoticias.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR0Jqdgx95wQuhIYx_ojDqrb-hKF6_gSBB-Rln8HM3ZOY6IipQaRd5TPmhM
https://www.portalredenoticias.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR0Jqdgx95wQuhIYx_ojDqrb-hKF6_gSBB-Rln8HM3ZOY6IipQaRd5TPmhM
https://www.portalredenoticias.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR0Jqdgx95wQuhIYx_ojDqrb-hKF6_gSBB-Rln8HM3ZOY6IipQaRd5TPmhM
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Cidadania (Sejusc) e o Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam). Os cursos, que têm duração de dois meses, 

acontecem na sede do Cream, localizado na avenida Presidente 

Kennedy, 399, Educandos, até a segunda quinzena de novembro. 

Ao todo, foram ofertadas 120 vagas para os cursos de maquiagem, 

tranças e penteados, operador de caixa e libras. Está a segunda vez 

no ano que os cursos são oferecidos no local. 

Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar com 

políticas de promoção de empoderamento e independência 

financeira feminina. 

“Com cursos de qualificação, essas mulheres têm a chance de se 

tornarem empreendedoras e conquistarem a independência 

financeira. Acreditamos que, por meio desses projetos, as 

mulheres se sentirão mais seguras para seguir em frente diante da 

situação de vulnerabilidade”, afirma a secretária. 

A professora e coordenadora técnico-pedagógica dos cursos de 

qualificação profissional do projeto Cetam, Leonir Abreu, afirma 

que o projeto é uma das maneiras de profissionalizar o público. 

“O objetivo dos cursos oferecidos pelo Cetam é capacitar mulheres 

em vulnerabilidade social, inseri-las no mercado de trabalho, 

gerar renda familiar, auxiliando no orçamento e resgatando a 

cidadania”, disse. 
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Políticas para mulheres – Nesta gestão, as ações do Governo 

do Amazonas, por meio da Sejusc, são realizadas com foco na 

prevenção da violência doméstica e incentivo à independência 

financeira. 

Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos 

profissionalizantes e na inserção de mulheres no mercado de 

trabalho, além de oferta de crédito, em parceria com a Agência de 

Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção 

Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para empreendedoras. 

*Com informações da assessoria* 
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DATA 16/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Amazonas Mais EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://amazonasmais.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-

vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-

qualificacao/?fbclid=IwAR1CuDqO1hIxy_sfqJC0UPraYpQCpgxkoGXBhxaV0ElIf1VZVF0Jz9NqPTI  

TÍTULO Em Manaus, mulheres em situação de vulnerabilidade participam de cursos de qualificação 

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  

 

Maquiagem, tranças e penteados, operador de caixa e libras são cursos 

oferecidos por meio de parceria entre Sejusc e Cetam 

Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro Estadual 

de Referência e Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, nesta segunda-feira 

(16/09), cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Governo do 

Amazonas, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os cursos, que têm duração de dois 

meses, acontecem na sede do Cream, localizado na avenida Presidente 

Kennedy, 399, Educandos, até a segunda quinzena de novembro. 

Ao todo, foram ofertadas 120 vagas para os cursos de maquiagem, 

tranças e penteados, operador de caixa e libras. Está a segunda vez no 

ano que os cursos são oferecidos no local. 

https://amazonasmais.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR1CuDqO1hIxy_sfqJC0UPraYpQCpgxkoGXBhxaV0ElIf1VZVF0Jz9NqPTI
https://amazonasmais.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR1CuDqO1hIxy_sfqJC0UPraYpQCpgxkoGXBhxaV0ElIf1VZVF0Jz9NqPTI
https://amazonasmais.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR1CuDqO1hIxy_sfqJC0UPraYpQCpgxkoGXBhxaV0ElIf1VZVF0Jz9NqPTI
https://amazonasmais.com.br/2019/09/16/em-manaus-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-participam-de-cursos-de-qualificacao/?fbclid=IwAR1CuDqO1hIxy_sfqJC0UPraYpQCpgxkoGXBhxaV0ElIf1VZVF0Jz9NqPTI
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Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar com políticas 

de promoção de empoderamento e independência financeira feminina. 

“Com cursos de qualificação, essas mulheres têm a chance de se tornarem 

empreendedoras e conquistarem a independência financeira. Acreditamos 

que, por meio desses projetos, as mulheres se sentirão mais seguras para 

seguir em frente diante da situação de vulnerabilidade”, afirma a 

secretária. 

A professora e coordenadora técnico-pedagógica dos cursos de 

qualificação profissional do projeto Cetam, Leonir Abreu, afirma que o 

projeto é uma das maneiras de profissionalizar o público. 

“O objetivo dos cursos oferecidos pelo Cetam é capacitar mulheres em 

vulnerabilidade social, inseri-las no mercado de trabalho, gerar renda 

familiar, auxiliando no orçamento e resgatando a cidadania”, disse. 

Políticas para mulheres – Nesta gestão, as ações do Governo do 

Amazonas, por meio da Sejusc, são realizadas com foco na prevenção da 

violência doméstica e incentivo à independência financeira. 

Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos profissionalizantes 

e na inserção de mulheres no mercado de trabalho, além de oferta de 

crédito, em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas 

(Afeam) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para 

empreendedoras. 

http://www.amazonas.am.gov.br/feed/ 
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DATA 16/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Amazon Presse EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://www.amazonpresse.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-

de.html?fbclid=IwAR3BUK3w-

UFyBqR6Qkp7xmLGjt1d9ES1aEgeVylRWdX5261TBlhxfLdd8CI 

TÍTULO Em Manaus, mulheres em situação de vulnerabilidade participam de cursos de qualificação 

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.amazonpresse.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR3BUK3w-UFyBqR6Qkp7xmLGjt1d9ES1aEgeVylRWdX5261TBlhxfLdd8CI
https://www.amazonpresse.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR3BUK3w-UFyBqR6Qkp7xmLGjt1d9ES1aEgeVylRWdX5261TBlhxfLdd8CI
https://www.amazonpresse.com.br/2019/09/em-manaus-mulheres-em-situacao-de.html?fbclid=IwAR3BUK3w-UFyBqR6Qkp7xmLGjt1d9ES1aEgeVylRWdX5261TBlhxfLdd8CI
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Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no 

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) 

iniciaram, nesta segunda-feira (16/09), cursos de 

qualificação profissional oferecidos pelo Governo do 

Amazonas, por meio de uma parceria entre a Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 

e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 

(Cetam). Os cursos, que têm duração de dois meses, 

acontecem na sede do Cream, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, 399, Educandos, até a segunda 

quinzena de novembro. 

 
 

Ao todo, foram ofertadas 120 vagas para os cursos de 

maquiagem, tranças e penteados, operador de caixa e 

libras.  

 
 

Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar 

com políticas de promoção de empoderamento e 

independência financeira feminina.   

 

 
 

“Com cursos de qualificação, essas mulheres têm a chance 

de se tornarem empreendedoras e conquistarem a 

independência financeira. Acreditamos que, por meio 

desses projetos, as mulheres se sentirão mais seguras para 
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seguir em frente diante da situação de vulnerabilidade”, 

afirma a secretária. 

 
 

A professora e coordenadora técnico-pedagógica dos 

cursos de qualificação profissional do projeto Cetam, 

Leonir Abreu, afirma que o projeto é uma das maneiras de 

profissionalizar o público. 

 
 

“O objetivo dos cursos oferecidos pelo Cetam é capacitar 

mulheres em vulnerabilidade social, inseri-las no mercado 

de trabalho, gerar renda familiar, auxiliando no orçamento 

e resgatando a cidadania”, disse. 
 

 

Políticas para mulheres – Nesta gestão, as ações do 

Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, são realizadas 

com foco na prevenção da violência doméstica e incentivo 

à independência financeira. 

 
 

Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos 

profissionalizantes e na inserção de mulheres no mercado 

de trabalho, além de oferta de crédito, em parceria com a 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e 

Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 

(FPS) para empreendedoras. 
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DATA 14/09/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Portal do Zacarias EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 

https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/sejusc-realiza-blitz-com-orientaaaes-para-

pessoas-em-situaaao-de-rua-no-centro-de-manaus/ 

TÍTULO Sejusc realiza blitz com orientação para pessoas em situação de rua no Centro de 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  

 

Pessoas em situação de rua do Centro de Manaus receberam orientações educativas de 

servidores do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, de 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em uma ação realizada na noite de quarta-feira 

(11/09). 

  

A atividade teve o intuito de mapear a movimentação nos logradouros públicos da 

capital, com foco nas pessoas em situação de rua e também a presença de menores de 

idade desacompanhados dos responsáveis nestes locais. 

https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/sejusc-realiza-blitz-com-orientaaaes-para-pessoas-em-situaaao-de-rua-no-centro-de-manaus/
https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/sejusc-realiza-blitz-com-orientaaaes-para-pessoas-em-situaaao-de-rua-no-centro-de-manaus/
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A blitz, que contou com a distribuição de materiais educativos, foi realizada nas praças 

do Congresso, da Saudade, Largo São Sebastião e Praça da Polícia, todas no Centro de 

Manaus. 

  

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, as atividades são formas de 

informar sobre os serviços disponibilizados pelo o Governo do Amazonas para a 

população, além de aproximar o público. 

  

“Após o mapeamento da situação em nosso Estado, podemos oferecer políticas 

adequadas a este público. É essencial que este trabalho seja realizado inicialmente”, 

enfatiza a titular da pasta. 

  

A ação foi realizada por gerências direcionadas às políticas ligadas à pessoa em situação 

de rua, da garantia dos direitos das crianças e adolescentes e da política sobre drogas, 

departamentos que integram o quadro da Sejusc. 

  

Próxima atividade – No dia 20 de setembro, a partir das 8h, a Escola do Legislativo, em 

parceria com a Sejusc, realizará uma nova ação de cidadania no Centro de Manaus. 

 

A atividade, que oferecerá palestras de sensibilização e prevenção ao suicídio, banho e 

alimentação, será gratuita e acontecerá na rua Leovegildo Coelho, Centro. 
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DATA 16/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Destaques 

LINK 
https://zukka.com.br/pac-itacoatiara-ganha-posto-de-atendimento-da-suhab/ 

TÍTULO PAC Itacoatiara ganha posto de atendimento da Suhab 

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 segunda-feira (16/09), Itacoatiara (diatante 269,9 quilômetros de 
Manaus) terá um posto de atendimento da Superintendência de Habitação no 
Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). 

https://zukka.com.br/pac-itacoatiara-ganha-posto-de-atendimento-da-suhab/
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O objetivo é dar um melhor atendimento aos mutuários dos Residenciais Iracy, 
Novo Horizonte e Conjunto Cidadão. 
 
O atendimento aos mutuários será das 8h às 14h, o mesmo horário de 
funcionamento do PAC, que fica situado na rua ParK, Centro. Os PACs são de 
responsabilidade da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc). 
 
Segundo a diretora-presidente da Suhab, Keilla Cunha, ter esse posto só foi 
possível graças a parceria com a Sejusc, que cedeu o espaço. “Com esse 
escritório os mutuários de Itacoatiara poderão solucionar seus problemas como 
emissão de boletos, dúvidas e requerer termos de quitação direto com o servidor 
da Suhab. Antes esses serviços aconteciam por email e outros o mutuário tinha 
que vir até Manaus para ser atendido”, destacou a diretora. 
 
Campanha de Descontos – Uma das facilidades que os mutuários de Itacoatiara 
que estão com prestações em aberto terão é que até dia 17 de setembro eles 
poderão negociar esses débitos com descontos de até 100% para pagamentos 
à vista. 
 
O Programa ReguLAR, que está em vigor por meio da Portaria 081/2019/Suhab, 
possibilita a renegociação de dívidas de contratos ativos e inativos de conjuntos 
habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) nos 
municípios de Manaus, Itacoatiara, Humaitá, Parintins, Coari, Manicoré e Maués. 
Parcelamento – A portaria possibilita que os mutuários tenham desconto de 
100% nos juros contratuais para pagamento à vista, 98% nos juros contratuais 
em até 60 vezes e 96% nos juros contratuais de 61 até 150 vezes. Para realizar 
a negociação, os mutuários precisam ter em mãos RG, CPF, Procuração (caso 
seja um contrato de gaveta) e Contrato de Compra e Venda. 
 
Imóveis quitados que não possuem cobertura Fundo de Compensação de 
Variação Salariais-FCVS, com Saldo Devedor a pagar, também poderão pagar 
com 98% a vista ou parcelar com desconto ou parcelar com desconto de 96% 
em até 15 vezes. 


