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 Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro Estadual de Referência 

e Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, na 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). 
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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. 

  

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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Manaus/AM - Com a proposta de levar serviços de cidadania e palestras de 
prevenção ao suicídio para pessoas em situação de rua, na próxima sexta-feira 
(20), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

https://www.portaldoholanda.com.br/aleam/moradores-de-rua-receberao-servicos-de-cidadania-na-proxima-sexta-em-manaus
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(Sejusc), participará de uma ação de cidadania realizada pela Escola do 
Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no 
Centro de Manaus. 

A ação terá início às 8h, na Paróquia da Igreja dos Remédios, localizada na rua 
Leovegildo Coelho, 237, Centro. Haverá palestras de sensibilização e 
prevenção ao suicídio, em alusão à campanha Setembro Amarelo, banho e 
alimentação. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o órgão trabalha com 
parcerias para fortalecer o atendimento a este público. 
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O projeto capacita mulheres que atuam na defesa dos direitos em municípios e 

comunidades 
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Com o objetivo de capacitar potenciais líderes e estimular o acesso à justiça e 

defesa dos direitos humanos, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), anunciou, durante 

encontro com mulheres representantes de movimentos sociais, municípios e 

comunidades, na tarde desta terça-feira (17/09), a retomada do projeto 

“Empoderar: Promotoras Legais Populares”, realizado em parceria com a 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A previsão é que novas turmas 

sejam formadas em janeiro de 2020. 

Por meio do projeto, mulheres com potencial de liderança da capital e interior têm 

a chance de serem capacitadas sobre a legislação, canais de denúncias e formas de 

atuar nos casos em um curso que terá duração de 72 horas. A última edição 

aconteceu em 2017. 

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, após as inscrições, a 

participação no projeto é voluntária e feita a partir de uma seleção realizada pela 

Sejusc e UEA. Para a titular da pasta, o diálogo com as comunidades é fundamental 

para a garantia dos direitos. 

“Esse alcance que as promotoras têm nas comunidades é importante, porque elas 

ajudam as vítimas e as direcionam para a rede de proteção. Precisamos manter esse 

contato. Realizaremos reuniões mensais na sede da Sejusc para discutir formas de 

nos aproximar desses grupos”, enfatizou a secretária. 

Participante ativa em ações voltadas à mulheres no município do Careiro da 

Várzea, Jane Almeida, que esteve presente no encontro, comenta que os trabalhos 

têm alcançado resultados positivos, de mulheres que seguiram com denúncias e 

conseguiram autonomia e abandonar relacionamentos abusivos. 

“Acompanhamos as vítimas no processo de denúncia, vamos à delegacia, ao 

hospital encaminhamos para abrigos, se preciso. Promovemos eventos para que as 

mulheres e os conselhos tutelares saibam como nosso trabalho funciona e possam 

nos procurar em caso de necessidade”, explicou. 

O cronograma do projeto e as datas das inscrições devem ser anunciadas até 

novembro, no site da Sejusc. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
 


