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DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Setembro Amarelo 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/distribuicao-de-abracos-no-largo-

de-sao-sebastiao-chama-atencao-para-prevencao-ao-suicidio 

TÍTULO Distribuição de abraços no Largo chama atenção 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  

 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/distribuicao-de-abracos-no-largo-de-sao-sebastiao-chama-atencao-para-prevencao-ao-suicidio
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/distribuicao-de-abracos-no-largo-de-sao-sebastiao-chama-atencao-para-prevencao-ao-suicidio
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Com o objetivo de chamar atenção para os casos de suicídio, equipes da Defensoria Pública 

do Estado (DPE-AM), Procon Amazonas e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos (Sejusc) distribuíram abraços nas pessoas que estavam no Largo de São 

Sebastião, Centro, na tarde de quarta-feira (18). A ação fez parte da campanha Abraço em 

Defesa da Vida. 

A ação no Largo integra a programação da Defensoria Pública em referência ao Setembro 

Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Os abraços serviram de estratégia para "quebrar o 

gelo" na abordagem à população, com o objetivo de conversar sobre o tema. 

Além da fala, defensores públicos e servidores dos órgãos envolvidos na campanha 

distribuíram folders informativos com orientações sobre como identificar o comportamento 

suicida e dicas para ajudar pessoas nessa situação. 

Para a defensora pública Carolina Carvalho, idealizadora da campanha, a ação serve para 

que a população reflita sobre como estão as pessoas ao seu redor. “A Defensoria gosta de 

gente e a prova é essa: preocupados com a questão do suicídio, um problema de saúde 

pública, nós resolvemos dar o que que temos de melhor, que é nosso abraço”, disse a 

defensora. 

“Demos o nosso colo amigo para aquele que precisa, por estar passando por um momento 

de dificuldade, para aqueles que estão sofrendo com a depressão, ou as pessoas que 

perderam um ente querido por suicídio. Precisamos falar mais sobre o suícidio", destacou 

Carolina Carvalho. “É importante que os órgãos de acesso à cidadania e todo ser humano 

possam se sensibilizar com essa causa”, acrescentou Jalil Fraxe, chefe do Procon-AM.  

De 2016 a 2019, 424 pessoas se suicidaram em Manaus, segundo dados da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública (SSP). Este ano já foram registrados 66 casos na capital. Em 

2018, foram 92; em 2017, 88; e em 2016, houve a maior ocorrência dos últimos anos, num 

total de 178 casos, somente na capital. Segundo essas estatísticas, há um aumento de 

incidência entre os jovens de até 29 anos. 

Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), durante a noite desta quarta-

feira, o Teatro Amazonas está iluminado em tom amarelo, em alusão ao Setembro Amarelo. 
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"O Teatro Amazonas é um dos nossos maiores símbolos culturais, símbolo que representa o 

Amazonas no mundo inteiro. Trazer o Teatro pra esse contexto, iluminando ele de amarelo, 

faz com que as pessoas possam se sensibilizar, ter um olhar diferenciado e perceber a 

amplitude da causa. Que a gente esteja mais próximo das pessoas, com o diálogo, para 

evitar que essas situações estejam se repetindo", comentou o titular da SEC, Marcos Apolo. 

Ajuda 

 

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, 

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, 

sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias. 

A ligação para o CVV em parceria com o SUS, por meio do número 188, é gratuita a partir 

de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também é possível acessar o site 

www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail e mais informações sobre ligação gratuita. 

Palestras 

 

Antes da distribuição de abraços no Largo, a campanha da Defensoria contou com uma 

rodada de palestras sobre projetos de prevenção ao suicídio em Manaus e dicas para ajudar 

as pessoas com ideação suicida. A atividade foi realizada também nesta quarta-feira, na 

sede administrativa da Defensoria Pública do Estado, localizada na Zona Centro-Sul da 

capital. 
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DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO TV Cultura Amazonas EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.tvculturaam.com.br/internos-do-sistema-socioeducativo-participam-de-

roda-de-conversa-sobre-saude-mental/ 

TÍTULO Internos do sistema socioeducativo 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  

 

Encontro faz parte da programação da Campanha Setembro 

Amarelo 

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 

https://www.tvculturaam.com.br/internos-do-sistema-socioeducativo-participam-de-roda-de-conversa-sobre-saude-mental/
https://www.tvculturaam.com.br/internos-do-sistema-socioeducativo-participam-de-roda-de-conversa-sobre-saude-mental/
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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. 
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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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DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO TV Cultura Amazonas EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.tvculturaam.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) 

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 

https://www.tvculturaam.com.br/inscricoes-abertas-para-vagas-remanescentes-em-cursos-de-qualificacao-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade/
https://www.tvculturaam.com.br/inscricoes-abertas-para-vagas-remanescentes-em-cursos-de-qualificacao-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade/
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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. 

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Foco Amazônico EDITORIA/ COLUNA Últimas 

LINK 

http://www.focoamazonico.com.br/2019/09/novas-vagas-para-cursos-de-

qualificacao.html 

TÍTULO 
Novas vagas para cursos de qualificação para mulheres vulneráveis socialmente são abertas 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  

 

Mulheres em situação de vulnerabilidade social ainda podem se cadastrar em 
vagas remanescentes de cursos de qualificação profissional oferecidos pela 
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 

http://www.focoamazonico.com.br/2019/09/novas-vagas-para-cursos-de-qualificacao.html
http://www.focoamazonico.com.br/2019/09/novas-vagas-para-cursos-de-qualificacao.html
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à Mulher (Cream), na avenida Presidente Kennedy, Educandos, Zona Sul de 
Manaus. 
 

 
 

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. 
 

 
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. 
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DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Últimas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/novas-vagas-para-cursos-de-

qualificacao-para-mulheres-vulneraveis-socialmente-sao-abertas-em-manaus.ghtml 

TÍTULO 
Novas vagas para cursos de qualificação para mulheres vulneráveis socialmente são abertas 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  

 

Mulheres em situação de vulnerabilidade social ainda podem se cadastrar em 
vagas remanescentes de cursos de qualificação profissional oferecidos pela 
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), na avenida Presidente Kennedy, 
Educandos, Zona Sul de Manaus. 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/novas-vagas-para-cursos-de-qualificacao-para-mulheres-vulneraveis-socialmente-sao-abertas-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/novas-vagas-para-cursos-de-qualificacao-para-mulheres-vulneraveis-socialmente-sao-abertas-em-manaus.ghtml
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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. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

 
 
 
DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonas1.com.br/amazonas/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-basicos-

em-iranduba/ 

TÍTULO Sejusc oferece emissão de documentos básicos em Iranduba 

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://amazonas1.com.br/amazonas/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-basicos-em-iranduba/
https://amazonas1.com.br/amazonas/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-basicos-em-iranduba/
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DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Ônibus da mulher 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/servicos-sociais-gratuitos-serao-

oferecidos-para-mulheres-neste-sabado-em-manaus  

TÍTULO Serviços sociais gratuitos serão oferecidos para mulheres neste sábado 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  

 

O Ônibus da Mulher, serviço itinerante oferecido pelo Governo do Amazonas, 

por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc), estará neste sábado (21) no Centro de Ensino Técnico (Centec), com 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/servicos-sociais-gratuitos-serao-oferecidos-para-mulheres-neste-sabado-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/servicos-sociais-gratuitos-serao-oferecidos-para-mulheres-neste-sabado-em-manaus
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serviços sociais gratuitos para a comunidade. Os atendimentos acontecem das 8h 

às 13h, na área do estacionamento da escola, localizada na avenida Djalma 

Batista, 646, bairro São Geraldo, zona centro-sul. 

 

No local, a unidade móvel fará atendimentos sociais e orientações sobre 

violência doméstica, importunação sexual e direitos das mulheres. 

 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, explica que uma das funções do Ônibus da 

Mulher, além do atendimento, é levar informações sobre a rede de serviços da 

Rede Estadual de Proteção à Mulher de forma acolhedora e acessível para as 

amazonenses. 

 

“A informação é a nossa principal aliada. Por isso, levar esses serviços às 

mulheres é tão importante. Precisamos mostrar a elas que elas têm voz, que elas 

serão acolhidas e que elas podem se empoderar para serem independentes”, 

afirmou a titular da pasta.“A Sejusc conta com profissionais como assistentes 

sociais e psicólogas preparadas para um atendimento personalizado, em cabines 

individuais, para garantir o sigilo necessário”.  

 

Serviços - No mesmo local, a Centec levará serviços de saúde, estética e 

orientações para os moradores das áreas adjacentes ao bairro São Geraldo. Todos 

os serviços oferecidos serão gratuitos. 

 

A programação faz parte da edição especial do projeto "Centec Social", realizado 

anualmente com serviços diversos para a sociedade. A participação será 

solidária, com a doação de um pacote de leite integral ou um pacote de fraldas da 

Turma da Mônica, que serão posteriormente doados a uma instituição de 

caridade. 
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DATA 19/09/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Ônibus da mulher 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/onibus-da-mulher-oferece-

atendimento-e-orientacoes-sobre-violencia-domestica-neste-sabado-21.ghtml 

TÍTULO 
Ônibus da mulher oferece atendimento e orientações sobre violência doméstica neste sábado 

21 

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 Ônibus da Mulher, serviço itinerante oferecido pela Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará neste sábado (21), no 
Centro de Ensino Técnico (Centec), com serviços sociais gratuitos para a 
comunidade. Os atendimentos acontecem das 8h às 13h, na área do 
estacionamento da escola, localizada na Avenida Djalma Batista, 646, bairro 
São Geraldo, zona centro-sul. 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/onibus-da-mulher-oferece-atendimento-e-orientacoes-sobre-violencia-domestica-neste-sabado-21.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/onibus-da-mulher-oferece-atendimento-e-orientacoes-sobre-violencia-domestica-neste-sabado-21.ghtml
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No local, a unidade móvel fará atendimentos sociais e orientações sobre 
violência doméstica, importunação sexual e direitos das mulheres. 
 
A titular da Sejusc, Caroline Braz, explica que uma das funções do Ônibus da 
Mulher, além do atendimento, é levar informações sobre a rede de serviços da 
Rede Estadual de Proteção à Mulher de forma acolhedora e acessível para as 
amazonenses. 
 
“A informação é a nossa principal aliada. Por isso, levar esses serviços às 
mulheres é tão importante. Precisamos mostrar a elas que elas têm voz, que 
elas serão acolhidas e que elas podem se empoderar para serem 
independentes”, afirmou a titular da pasta. 
 

Serviços 

 
No mesmo local, a Centec levará serviços de saúde, estética e orientações 
para os moradores das áreas adjacentes ao bairro São Geraldo. Todos os 
serviços oferecidos serão gratuitos. 
 
A programação faz parte da edição especial do projeto "Centec Social", 
realizado anualmente com serviços diversos para a sociedade. A participação 
será solidária, com a doação de um pacote de leite integral ou um pacote de 
fraldas da Turma da Mônica, que serão posteriormente doados a uma 
instituição de caridade. 
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LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/am-registra-mais-de-3-mil-

medidas-protetivas-para-mulheres-vitimas-de-violencia-no-primeiro-semestre.ghtml 

TÍTULO 
AM registra mais de 3 mil medidas protetivas para mulheres vítimas de violência no primeiro 

semestre 

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 3.192 medidas protetivas deferidas pela Delegacia 
Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), da Polícia Civil do 
Amazonas (PC-AM), nos seis primeiros meses do ano. Para a polícia, a medida 
é um instrumento para distanciamento do agressor e preservação da 
integridade física das vítimas. 
 
De acordo com a titular da DECCM, responsável pela unidade do Parque 10, 
Débora Mafra, a aproximação de ambos, mesmo com o consentimento da 
vítima, pode gerar a prisão em flagrante do agressor, visto que a medida 
protetiva está sendo descumprida. Para reatar o relacionamento, é preciso 
pedir na Justiça a suspensão. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/am-registra-mais-de-3-mil-medidas-protetivas-para-mulheres-vitimas-de-violencia-no-primeiro-semestre.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/19/am-registra-mais-de-3-mil-medidas-protetivas-para-mulheres-vitimas-de-violencia-no-primeiro-semestre.ghtml
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Assim como a violência contra a mulher é ampla e tem muitos ciclos, existem 
diversos mecanismos que colaboram para que as vítimas estejam protegidas 
dos seus agressores, segundo Mafra. Uma delas é a Casa Abrigo, que recebe 
a mulher, se ela não tiver para onde ir, até que as medidas protetivas sejam 
deferidas pelo juiz. O prazo para atendimento da notificação é de 48 horas. 
 
“A importância da medida protetiva é assegurar à vítima a ausência da 
violência. Na verdade, também está combatendo tanto a violência como o 
feminicídio, porque, se você deixar a vítima junto com o agressor, pode ser 
muito grande o risco de ela ser morta”. 
 

Serviço psicológico 

 
Oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), o Serviço Assistencial e Psicológico Emergencial às Vítimas de 
Violência (Sapem) acompanha e verifica o que a vítima necessita. 
 
“Nesses casos, a Sejusc tenta ver um jeito de ela fazer um curso 
profissionalizante. Se a família dela mora em Borba, ela quer ir embora para lá, 
arrumamos a passagem. Tudo isso esse grupo faz. São várias garantias de 
políticas públicas que fazem com que ela se sinta mais segura para denunciar”, 
disse. 
 

Ronda Maria da Penha 

 
Por meio da Polícia Miliar do Amazonas (PMAM), a Ronda Maria da Penha 
começa a fazer o acompanhamento, visitando a vítima. Se ela estiver sofrendo 
risco de vida, por exemplo, recebe a visita dos policiais militares. 
 
A Ronda também acompanha se ela precisa de algo, como pedir a prisão 
preventiva, caso ele esteja descumprindo a medida, e faz o acompanhamento 
da mulher de volta à Delegacia. 
 

Alerta Mulher 

 
Baixado no celular da vítima, o aplicativo da Sejusc é utilizado quando ela está 
em perigo. Quando o botão é acionado, a Polícia Militar vai até a solicitante 
para protegê-la e levar o agressor em flagrante. “Então tudo é garantia para 
ela”, disse a delegada. 
 
Em casos de violência contra a mulher, a vítima pode informar a situação pelo 
disque-denúncia 181. Nas situações de emergência é preciso contatar o 190. 
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LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-3-mil-medidas-protetivas-

foram-solicitadas-a-mulheres-vitimas-de-violencia 

TÍTULO Mais de 3 mil medidas protetivas foram solicitadas a mulheres vítimas de violência 

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  

 

Nos seis primeiros meses do ano, 3.192 medidas protetivas foram deferidas pela Delegacia 

Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), da Polícia Civil do Amazonas (PC-

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-3-mil-medidas-protetivas-foram-solicitadas-a-mulheres-vitimas-de-violencia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-3-mil-medidas-protetivas-foram-solicitadas-a-mulheres-vitimas-de-violencia
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AM). A medida é um instrumento para distanciamento do agressor e preservação da 

integridade física das vítimas. 

Segundo a delegada Débora Mafra, responsável pela Delegacia da Mulher do Parque 10, na 

Zona Centro-Sul de Manaus, a aproximação de agressor e vítima, mesmo com 

consentimento, pode gerar prisão em flagrante, visto que a medida protetiva está sendo 

descumprida. Para reatar o relacionamento, é preciso pedir na Justiça a suspensão. 

Assim como a violência contra a mulher é ampla e têm muitos ciclos, existem diversos 

mecanismos que colaboram para que as vítimas estejam protegidas dos seus agressores, de 

acordo com Mafra. Uma delas é a Casa Abrigo, que recebe a mulher se ela não tiver para 

onde ir, até que as medidas protetivas sejam deferidas pelo juiz. O prazo para atendimento 

da notificação é de 48 horas. 

“A importância da medida protetiva é assegurar à vítima a ausência da violência, retirá-la da 

violência com garantia. Na verdade, também está combatendo tanto a violência como o 

feminicídio, porque se você deixar a vítima junto com o agressor, pode ser muito grande o 

risco de ela ser morta”. 

Serviço psicológico  

 

O Serviço Assistencial e Psicológico Emergencial às Vítimas de Violência (Sapem), 

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

acompanha e verifica o que a vítima necessita. 

“Nesses casos, a Sejusc tenta ver um jeito de ela fazer um curso profissionalizante. Se a 

família dela mora em Borba, ela quer ir embora para lá, arrumamos a passagem. Tudo isso 

esse grupo faz. São várias garantias de políticas públicas que fazem com que ela se sinta 

mais segura para denunciar”, explicou. 

Ronda Maria da Penha 
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Por meio da Polícia Miliar do Amazonas (PMAM), a Ronda Maria da Penha começa a fazer 

o acompanhamento, visitando a vítima. Se ela estiver sofrendo risco de vida, por exemplo, 

recebe a visita dos policiais militares. A Ronda também acompanha se ela precisa de 

algo, como pedir a prisão preventiva, caso ele esteja descumprindo a medida, e faz o 

acompanhamento da mulher de volta à Delegacia. 

Alerta Mulher 

 

Baixado no celular da vítima, o aplicativo da Sejusc, em parceria com a Secretaria de 

Segurança Pública, é utilizado quando ela está em perigo. Quando o botão é acionado, a 

Polícia Militar vai até a solicitante para proteger e levar o agressor em flagrante. 

Denúncias 

 

Em casos de violência contra a mulher, ligue para 181, disque-denúncia da SSP-AM. Nas 

situações de emergência é preciso contatar o 190. 
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https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/em-manaus-mais-de-3-mil-
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TÍTULO Em Manaus mais de 3 mil medidas protetivas foram solicitadas a mulheres vítimas de violência 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
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TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  
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Nos seis primeiros meses do ano, 3.192 medidas protetivas foram deferidas pela 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/em-manaus-mais-de-3-mil-medidas-protetivas-foram-solicitadas-para-mulheres-vitimas-de-v
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/em-manaus-mais-de-3-mil-medidas-protetivas-foram-solicitadas-para-mulheres-vitimas-de-v
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Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), da Polícia Civil do 

Amazonas (PC-AM). Delegada responsável pela unidade do Parque 10, Débora Mafra 

explica que a medida é um instrumento para distanciamento do agressor e preservação 

da integridade física das vítimas. 

Mafra ressalta que a aproximação de ambos, mesmo com o consentimento da vítima, 

pode gerar a prisão em flagrante do agressor, visto que a medida protetiva está sendo 

descumprida. Para reatar o relacionamento, é preciso pedir na Justiça a suspensão. 

Assim como a violência contra a mulher é ampla e têm muitos ciclos, existem diversos 

mecanismos que colaboram para que as vítimas estejam protegidas dos seus agressores, 

explica a delegada. Uma delas é a Casa Abrigo, que recebe a mulher, se ela não tiver 

para onde ir, até que as medidas protetivas sejam deferidas pelo juiz. O prazo para 

atendimento da notificação é de 48 horas. 

“A importância da medida protetiva é assegurar à vítima a ausência da violência, retirá-

la da violência com garantia. Na verdade, também está combatendo tanto a violência 

como o feminicídio, porque se você deixar a vítima junto com o agressor, pode ser 

muito grande o risco de ela ser morta”. 

Serviço psicológico – Oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 

e Cidadania (Sejusc), o Serviço Assistencial e Psicológico Emergencial às Vítimas de 

Violência (Sapem) acompanha e verifica o que a vítima necessita. 

“Nesses casos, a Sejusc tenta ver um jeito de ela fazer um curso profissionalizante. Se a 

família dela mora em Borba, ela quer ir embora para lá, arrumamos a passagem. Tudo 

isso esse grupo faz. São várias garantias de políticas públicas que fazem com que ela se 

sinta mais segura para denunciar”. 

Ronda Maria da Penha – Por meio da Polícia Miliar do Amazonas (PMAM), a 

Ronda Maria da Penha começa a fazer o acompanhamento, visitando a vítima. Se ela 

estiver sofrendo risco de vida, por exemplo, recebe a visita dos policiais militares. A 

Ronda também acompanha se ela precisa de algo, como pedir a prisão preventiva, caso 

ele esteja descumprindo a medida, e faz o acompanhamento da mulher de volta à 

Delegacia. 

 

Alerta Mulher – Baixado no celular da vítima, o aplicativo da Sejusc, em parceria 

com a Secretaria de Segurança Pública, é utilizado quando ela está em perigo. Quando o 

botão é acionado, a Polícia Militar vai até a solicitante para proteger e levar o agressor 

em flagrante. “Então tudo é garantia para ela”, disse a delegada. 

 

Denúncias – Em casos de violência contra a mulher, ligue para 181, disque-denúncia 

da SSP-AM. Nas situações de emergência é preciso contatar o 190. 
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TÍTULO Secretaria oferece emissão de documentos básicos em Iranduba neste final de semana 
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Manaus/AM - Neste fim de semana, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), levará serviços de emissão de documentos básicos de 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-basicos-em-iranduba-neste-final-de-semana
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-basicos-em-iranduba-neste-final-de-semana
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identificação ao município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital). A ação será 

realizada nas comunidades Jandira e Janauary na sexta-feira (20) e no sábado (21). 

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”. 

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. 
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https://manausalerta.com.br/onibus-da-mulher-oferece-atendimento-e-orientacoes-

sobre-violencia-domestica-em-manaus/ 

TÍTULO Ônibus da mulher oferece atendimento e orientações sobre violência doméstica em Manaus 
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O Ônibus da Mulher, serviço itinerante oferecido pelo Governo 
do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará neste sábado 
(21), no Centro de Ensino Técnico (Centec), com serviços 

https://manausalerta.com.br/onibus-da-mulher-oferece-atendimento-e-orientacoes-sobre-violencia-domestica-em-manaus/
https://manausalerta.com.br/onibus-da-mulher-oferece-atendimento-e-orientacoes-sobre-violencia-domestica-em-manaus/
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sociais gratuitos para a comunidade. Os atendimentos 
acontecem das 8h às 13h, na área do estacionamento da 
escola, localizada na avenida Djalma Batista, 646, bairro São 
Geraldo. 

No local, a unidade móvel fará atendimentos sociais e 
orientações sobre violência doméstica, importunação sexual e 
direitos das mulheA titular da Sejusc, Caroline Braz, explica 
que uma das funções do Ônibus da Mulher, além do 
atendimento, é levar informações sobre a rede de serviços da 
Rede Estadual de Proteção à Mulher de forma acolhedora e 
acessível para as amazonenses. 

“A informação é a nossa principal aliada. Por isso, levar esses 
serviços às mulheres é tão importante. Precisamos mostrar a 
elas que elas têm voz, que elas serão acolhidas e que elas 
podem se empoderar para serem independentes”, afirmou a 
titular da pasta.“A Sejusc conta com profissionais como 
assistentes sociais e psicólogas preparadas para um 
atendimento personalizado, em cabines individuais, para 
garantir o sigilo necessário”. 

Serviços 

No mesmo local, a Centec levará serviços de saúde, estética e 
orientações para os moradores das áreas adjacentes ao bairro 
São Geraldo. Todos os serviços oferecidos serão gratuitos. 

A programação faz parte da edição especial do projeto 
“Centec Social”, realizado anualmente com serviços diversos 
para a sociedade. A participação será solidária, com a doação 
de um pacote de leite integral ou um pacote de fraldas da 
Turma da Mônica, que serão posteriormente doados a uma 
instituição de caridade. 
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TÍTULO Mulheres vítimas de violência solicitaram mais de 3 mil medidas protetivas 
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https://amazonas1.com.br/policia/mulheres-vitimas-de-violencia-solicitaram-mais-de-3-mil-medidas-protetivas/
https://amazonas1.com.br/policia/mulheres-vitimas-de-violencia-solicitaram-mais-de-3-mil-medidas-protetivas/
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