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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/projeto-capacita-mulheres-que-

atuam-na-defesa-dos-direitos-em-municipios-e-comunidades  

TÍTULO Projeto capacita mulheres que atuam na defesa dos direitos em municípios e comunidades 

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  
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Manaus/AM - Com o objetivo de capacitar potenciais líderes e estimular o 
acesso à justiça e defesa dos direitos humanos, a 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. 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Sobe e desce 

LINK 
http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?token=3917b584546d098837f4bde050a33f0a#page/4  

TÍTULO Sejusc vai tomar o projeto “Empoderar: Promotoras Legais Populares” 

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  
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Holofote EDITORIA/ COLUNA Retorno 

LINK 

https://www.portalholofote.com/noticia/20195/sejusc-anuncia-retomada-do-projeto-

de-formacao-de-promotoras-legais-populares-no-amazonas 

TÍTULO Sejusc anuncia tomada do projeto de formação de promotoras legais populares no 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  

 

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. 
  

https://www.portalholofote.com/noticia/20195/sejusc-anuncia-retomada-do-projeto-de-formacao-de-promotoras-legais-populares-no-amazonas
https://www.portalholofote.com/noticia/20195/sejusc-anuncia-retomada-do-projeto-de-formacao-de-promotoras-legais-populares-no-amazonas
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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. 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Atualizado EDITORIA/ COLUNA Retorno 

LINK 

https://portalatualizado.com.br/noticia/3526/sejusc-anuncia-retomada-do-projeto-de-

formacao-de.html 

TÍTULO Sejusc anuncia retomada do projeto de formação de Promotores Legais Populares no 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  

 

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. 

https://portalatualizado.com.br/noticia/3526/sejusc-anuncia-retomada-do-projeto-de-formacao-de.html
https://portalatualizado.com.br/noticia/3526/sejusc-anuncia-retomada-do-projeto-de-formacao-de.html
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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. 
 

Fonte: Sejusc 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Vagas Remanscentes 

LINK 

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

qualificacao-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade- 

TÍTULO 
Inscrições abertas para cursos de qualificação à mulheres em situação de vulnerabilidade 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/inscricoes-abertas-para-cursos-de-qualificacao-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/inscricoes-abertas-para-cursos-de-qualificacao-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-
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Manaus/AM - Em Manaus, mulheres em situação de vulnerabilidade social 
ainda podem se cadastrar nas vagas remanescentes de cursos de qualificação 
profissional oferecidos pelo Governo do Amazonas, através de uma parceria 
entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os cursos 
são gratuitos e as aulas presenciais já estão acontecendo no Centro Estadual 
de Referência e Apoio à Mulher (Cream), localizado na avenida Presidente 
Kennedy, 399, Educandos, zona sul, até a segunda quinzena de novembro. 
 
As aulas iniciaram na última segunda-feira (16). Ao todo, foram oferecidas 120 
vagas para os cursos de maquiagem, tranças e penteados, operador de caixa e 
libras direcionados à mulheres atendidas no Cream. Agora, as vagas 
remanescentes são para mulheres com baixa renda e situação de 
vulnerabilidade social de todas as zonas da cidade. 
 

Vagas  
 

Ainda estão disponíveis 10 vagas para o curso de operadora de caixa e 13 
vagas para o curso de tranças e penteados. As interessadas devem ir até o 
Cream para participar de uma seleção, que irá avaliar se a candidata possui o 
perfil social. 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Vagas Remanscentes 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/inscricoes-abertas-para-vagas-remanescentes-em-

cursos-de-qualificacao-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade/ 

TÍTULO 
Inscrições abertas para vagas remanescentes em cursos de qualificação para mulheres em 

situação de vulnerabilidade 

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  

 

As candidatas passarão por uma seleção no Centro Estadual de Referência e 

Atendimento à Mulher (Cream) 

https://amazonasnoticias.com.br/inscricoes-abertas-para-vagas-remanescentes-em-cursos-de-qualificacao-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade/
https://amazonasnoticias.com.br/inscricoes-abertas-para-vagas-remanescentes-em-cursos-de-qualificacao-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade/
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Em Manaus, mulheres em situação de vulnerabilidade social ainda podem se 

cadastrar nas vagas remanescentes de cursos de qualificação profissional 

oferecidos pelo Governo do Amazonas, através de uma parceria entre a Secretaria 

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

Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os cursos são gratuitos e as aulas presenciais 

já estão acontecendo no Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), 

localizado na avenida Presidente Kennedy, 399, Educandos, zona sul, até a 

segunda quinzena de novembro. 

As aulas iniciaram na última segunda-feira (16/09). Ao todo, foram oferecidas 120 

vagas para os cursos de maquiagem, tranças e penteados, operador de caixa e libras 

direcionados à mulheres atendidas no Cream. Agora, as vagas remanescentes são 

para mulheres com baixa renda e situação de vulnerabilidade social de todas as 

zonas da cidade. 

Vagas – Ainda estão disponíveis 10 vagas para o curso de operadora de caixa e 13 

vagas para o curso de tranças e penteados. As interessadas devem ir até o Cream 

para participar de uma seleção, que irá avaliar se a candidata possui o perfil social. 

Políticas de prevenção – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a 

proposta é atuar com políticas de promoção de empoderamento e independência 

financeira feminina com o intuito de evitar novos casos de violência doméstica. 

De acordo com a secretária, medidas como estas podem transformar a vida de 

mulheres em situação de vulnerabilidade. 

“Essas mulheres saem daqui qualificadas para conseguirem renda e para 

trabalharem com baixo investimento. Elas não precisam investir tanto na abertura 

de um negócio. A ideia é realmente impedir e trabalhar na prevenção à violência, 

trabalhar a independência financeira, a autonomia dessa mulher para que ela 

melhore a sua própria autoestima e para que essa mulher não seja uma vítima no 

futuro”, concluiu. 

FOTO: Bruno Zanardo/Secom 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonia Press EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazoniapress.com.br/mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-recebem-

cursos-de-qualificacao-profissional/ 

TÍTULO Mulheres em situação de vulnerabilidade recebem cursos de qualificação profissional 

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://amazoniapress.com.br/mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-recebem-cursos-de-qualificacao-profissional/
https://amazoniapress.com.br/mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-recebem-cursos-de-qualificacao-profissional/
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As inscrições para as vagas remanescentes em cursos 

de qualificação profissional para mulheres em situação 

de vulnerabilidade social ainda estão abertas. No total, foram 

oferecidas 120 vagas para os cursos de maquiagem, tranças e 

penteados, operador de caixa e libras direcionados à mulheres atendidas 

no Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream). As aulas 

iniciaram nessa segunda-feira (16). 

Os cursos são gratuitos e as aulas presenciais já começaram no Cream, 

localizado na avenida Presidente Kennedy, 399, Educandos, zona sul, e 

vão até a segunda quinzena de novembro. As vagas remanescentes 

oferecidas agora são direcionadas para mulheres de qualquer zona da 

cidade, com baixa renda e situação de vulnerabilidade social. 

Estão disponíveis 13 vagas para o curso de tranças e penteados e 10 

vagas para o curso de operadora de caixa. As interessadas precisam ir 

até o Cream e participar de uma seleção que irá avaliar se a candidata 

possui o perfil social. 

Com informações da assessoria 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonia Press EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazoniapress.com.br/em-manaus-campanha-abraco-em-defesa-da-vida-faz-

alerta-para-prevencao-ao-suicidio/ 

TÍTULO Em Manaus campanha abraço em defesa da vida faz alerta para prevenção ao 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  

 

O Amazonas registrou 30 casos de suicídio de janeiro a abril deste ano, 

segundo dados do Instituto Médico Legal (IML), da Secretaria de 

https://amazoniapress.com.br/em-manaus-campanha-abraco-em-defesa-da-vida-faz-alerta-para-prevencao-ao-suicidio/
https://amazoniapress.com.br/em-manaus-campanha-abraco-em-defesa-da-vida-faz-alerta-para-prevencao-ao-suicidio/
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Segurança Pública (SSP) e do Sistema Integrado de Segurança Pública 

(Sisp). Foram 26 ocorrências só em Manaus. 

Em alusão ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, a 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou a 

campanha ‘Abraço em Defesa da Vida’. Dando início a programação, 

às 14h, aconteceu uma rodada de palestras com psicólogos e psiquiatras 

para a prevenção ao suicídio na sede administrativa da DPE-AM, 

localizado na avenida Maceió, 307, Nossa Senhora das Graças. 

Por volta das 17h, no Largo de São Sebastião, localizado na rua 10 de 

Julho, no Centro de Manaus, aconteceu a distribuição de abraços em 

defesa da vida e de material informativo como um alerta de como 

identificar os principais sinais de depressão ou ansiedade. 

Para a defensora pública Poliana Alves, a realização de uma ação social 

dessa dimensão e voltada para essa causa é de suma importância tanto 

para o indivíduo que está passando por essa situação quanto para toda a 

sociedade. 

“Nós entendemos que essas pessoas precisam de acolhimento, de afeto, 

de perceber que não estão sozinhas e que existem outras pessoas que 

se preocupam. O ato também serve de orientação para a sociedade 

como um todo para que olhem para essas pessoas. Nós estamos falando 

de pessoas que realmente estão precisando de ajuda”, disse. 

O gestor do Procon Amazonas, Jalil Fraxe, falou um pouco sobre a 

importância da causa social dessa campanha e o que representa a 

prevenção ao suicídio. 

“Nós, como um órgão de acesso a cidadania, recebemos diversas 

demandas diariamente de cidadãos com problemas. É importante 
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abraçarmos esse tipo de campanha para que tenhamos uma gestão 

humanizada e que nós possamos ajudar o próximo, seja com uma 

palavra de carinho e amizade ou com um abraço”, relatou. 

Durante a mobilização, o Teatro Amazonas ficou iluminado em tom de 

amarelo, alertando para a importância e necessidade de todos 

abraçarem a causa. 
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DATA 18/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Recuperação social 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/172815/internos-participam-de-roda-de-

conversa-sobre-saude-mental 

TÍTULO Internos participam de roda de conversa sobre saúde mental 

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 - Jovens internos e servidores do sistema socioeducativo do Amazonas 

participaram, nesta quarta-feira (18), de uma roda de conversa alusiva à campanha 

Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. O encontro foi organizado pela Escola do 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/172815/internos-participam-de-roda-de-conversa-sobre-saude-mental
https://d.emtempo.com.br/amazonas/172815/internos-participam-de-roda-de-conversa-sobre-saude-mental
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Legislativo, da Assembleia do Estado do Amazonas, em parceria com o Governo do 

Amazonas. 

A roda de conversa contou com a presença de psicólogas representantes da Cruz 

Vermelha, que falaram sobre saúde mental. 

 

“Queremos que esses jovens se sintam acolhidos, que eles tenham uma conscientização 

sobre a valorização da vida. A ideia é mostrar para eles que há esperança e o que eles 

podem fazer para ter uma vida mental saudável, ter autonomia mental nas atividades 

diárias”, destacou a psicóloga Camila Macedo. 

 

Um dos locais representados no encontro foi o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, 

que atualmente atende 47 internos. No local, além do atendimento pedagógico, os 

reeducandos também contam com acompanhamento psicológico. 

 

“A gente faz atendimento individual três vezes por semana, além de sessões em grupo e 

outras atividades, como palestras. Também há o acompanhamento emergencial. 

Trabalhamos, aos poucos, esses adolescentes nas questões emocionais, cognitivas, de 

memória, de autoestima. Paralelamente, também procuramos as famílias deles”, 

explicou a psicóloga do Dagmar Feitosa, Socorro Duarte. 

 

Programação 
 

Ao longo do mês, as atividades relacionadas à Campanha Setembro Amarelo serão 

direcionadas ao público LGBT, crianças e adolescentes, refugiados alocados em 

abrigos, além de parcerias com movimentos sociais e instituições. 

 

Na próxima sexta-feira (20), 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, zona sul. 

 

LGBTs 
 

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 

 

*Com informações da assessoria.  
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Jovens internos e servidores do sistema socioeducativo do Amazonas participaram, nesta 

quarta-feira (18/09), de uma roda de conversa alusiva à campanha Setembro Amarelo, de 

prevenção ao suicídio. O encontro foi organizado pela Escola do Legislativo, da Assembleia do 

Estado do Amazonas, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e Cruz Vermelha Brasileira – Unidade 

Amazonas. 

A roda de conversa foi realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) e contou com 

a presença de psicólogas representantes da Cruz Vermelha, que falaram sobre saúde mental. 

“Queremos que esses jovens se sintam acolhidos, que eles tenham uma conscientização sobre 

a valorização da vida. A ideia é mostrar para eles que há esperança e o que eles podem fazer 

para ter uma vida mental saudável, ter autonomia mental nas atividades diárias”, destacou a 

psicóloga Camila Macedo. 

Um dos locais representados no encontro foi o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, que 

atualmente atende 47 internos. No local, além do atendimento pedagógico, os reeducandos 

também contam com acompanhamento psicológico. 

“A gente faz atendimento individual três vezes por semana, além de sessões em grupo e outras 

atividades, como palestras. Também há o acompanhamento emergencial. Trabalhamos, aos 

poucos, esses adolescentes nas questões emocionais, cognitivas, de memória, de autoestima. 

Paralelamente, também procuramos as famílias deles”, explicou a psicóloga do Dagmar Feitosa, 

Socorro Duarte. 

Programação - Ao longo do mês, as atividades relacionadas à Campanha Setembro Amarelo 

serão direcionadas ao público LGBT, crianças e adolescentes, refugiados alocados em abrigos, 

além de parcerias com movimentos sociais e instituições. A campanha também se estende a 

materiais informativos que são publicados nas redes sociais do órgão, em @sejuscam. 

Na próxima sexta-feira (20/09), 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, zona sul. 

O público LGBT também contará com uma roda de conversa sobre o tema no dia 23/09, 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 

FOTOS: Divulgação/Sejusc 
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