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DATA 24/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/fps-fara-emissao-gratuita-de-varios-documentos-na-

zona-norte-de-manaus/ 

TÍTULO Mutirão de cidadania atende indígenas venezuelanos de abrigos da capital 

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  

 

Na última sexta-feira de setembro (27), a Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) encerra o mês de 
comemoração de seu aniversário de 20 anos com uma grande 
festa para a comunidade. Em parceria com diversas 
secretarias do Governo do Estado, serão oferecidos vários 

https://manausalerta.com.br/fps-fara-emissao-gratuita-de-varios-documentos-na-zona-norte-de-manaus/
https://manausalerta.com.br/fps-fara-emissao-gratuita-de-varios-documentos-na-zona-norte-de-manaus/
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serviços gratuitos no Centro de Convivência da Família Padre 
Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, 
a partir das 8h. 

Para a comunidade em geral, serão ofertados: emissão de 
carteira de identidade, emissão da certidão de nascimento, 
emissão de carteira de trabalho, cadastro para vagas de 
emprego, emissão da carteira de artesão, serviços de 
embelezamento entre outros. Todos os serviços serão 
oferecidos de forma gratuita. O atendimento será por ordem 
de chegada. 

Crédito Solidário 

O FPS oferecerá atendimento para o Programa Crédito 
Solidário a partir das 8h. Para participar, basta comparecer no 
local da ação portando original e cópia de RG, CPF e 
comprovante de residência. O programa é voltado a pessoas 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social e 
econômica, permitindo acesso a recursos que podem 
impulsionar negócios e, com isso, possibilitar a conquista da 
renda fixa. 

Feira da ADS 

Além disso, a convite da Afeam, a ADS levará a Feira de 
ProdutosRegionais para o Centro de Convivência, com 
produtos regionais direto dos produtores rurais de 
Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo e outros 
municípios da Região Metropolitana. 

De acordo com Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da 
Afeam, o projeto segue as diretrizes do Governo do 
Amazonas de atender as pessoas de forma integrada com 
todas as secretarias estaduais. 

Liberação de crédito 
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O destaque da programação será a liberação de crédito de R$ 
2 milhões para 340 empreendedores, que participaram da 
primeira edição do projeto “Afeam nos Bairros”, realizado no 
último mês de agosto. 

Afeam – 20 anos – Com números expressivos para 
comemorar a data, a Afeam já investiu R$ 1,6 bilhão na 
economia de todo o estado, e chegará até o final deste ano 
com 200 mil operações de crédito, sendo os municípios do 
interior os maiores beneficiados. 

Nesta ação, a Afeam contará com a parceria do Fundo de 
Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc); do Centro de Educação Tecnológica do 
Amazonas (Cetam); da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (ADS); da Secretaria de Estado do 
Trabalho (Setrab); Secretaria de Estado de Assistência Social 
(Seas) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). O evento contará ainda com o apoio do 
Corpo Militar de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Polícia 
Militar do Amazonas (PMAM) e Secretaria de Estado de 
Cultura (SEC). 

Com informações da assessoria * 
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DATA 24/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Passando a limpo 

LINK 

https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/ministerio-publico-vai-reforcar-

investigacoes-em-crimes-de-tortura-no-amazonas 

TÍTULO Ministério público vai reforçar investigações em crimes de tortura 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  

 

Manaus – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) iniciou as 

tratativas para a criação de um Núcleo, formado por três promotorias, 

para reforçar as investigações dos crimes de tortura. A proposta foi 

apresentada pelo Promotor de Justiça de Controle Externo da 

Atividade Policial (61ª Proceap) João Gaspar Rodrigues, presidente do 

https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/ministerio-publico-vai-reforcar-investigacoes-em-crimes-de-tortura-no-amazonas
https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/ministerio-publico-vai-reforcar-investigacoes-em-crimes-de-tortura-no-amazonas
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Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, 

que esteve reunido, nesta segunda-feira, 23/9, na sede do MP com a 

presença da Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas Leda Mara 

Nascimento Albuquerque. 

Participaram da reunião, a representante da Secretaria de Estado da 

Administração Penitenciária (SEAP), Ana Sarah Monteiro, da 

representante da Secretaria de Estado de Justiça Social e Cidadania 

(SEJUSC), Maria José Ramos, da representante da OAB/AM, Gina 

Carla Machado, da representante do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), Luanna Maley Silva e da representante da ABMCJ/AM, 

Valdnora Oliveira Loureiro. 

Na ocasião, a PGJ Leda Mara ouviu de uma representante de 

familiares de detentos, relatos de maus-tratos, tanto para quem visita o 

apenado quanto para o próprio reeducando. Segundo os relatos, os 

presos possuem três refeições, o café da manhã, servido às 5 da 

manhã, o almoço às 11h30/12h00 e o jantar às 18h. Disse que a falta 

de alimentação adequada causa desnutrição aos apenados e que, em 

alguns dias, a comida chega estragada, que há racionamento de água e 

que existem detentos doentes sem medicação e com restrições para 

visita íntima. 

“Essa reunião nos deu uma leitura sobretudo dos episódios de tortura 

ocorridos no sistema prisional que vai nos levar a uma outra reunião, 

desta vez com equipe que atua na execução penal com os Promotores 

que lá atuam com abnegação e dedicação para que tomem 

conhecimento desses episódios porque várias denúncias foram feitas. 

A ideia é começarmos a trabalhar a constituição de um núcleo para a 

frente antitortura”, disse a PGJ Leda Mara Albuquerque. 

O trabalho de criação do núcleo tem o objetivo é levantar questões 

importantes para a criação de um protocolo de atendimento aos 

familiares e melhoria das condições dos detentos também, além de 

outros casos que surjam relacionados ao tema. Para o Promotor João 

Gaspar (61ª Proceap), o núcleo melhoraria a solução dos casos de 

tortura. 
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“Nós saimos daqui já com o aval da PGJ Leda Mara para a criação de 

um núcleo de investigação de crimes de tortura e maus-tratos de 

detentos, dentro do sistema prisional. Esse grupo seria composto por 

membros do MPAM, da Proceap, Execução Penal e Gaeco. É uma 

vitória do Comitê e também da sociedade civil porque reclama uma 

apuração não apenas célere e eficiente mas também imparcial”, 

declarou o Promotor de Justiça João Gaspar. 

Para a Consultora do CNJ Luanna Marley é preciso organizar a gestão 

penitenciária. “Temos tentado organizar a gestão em quatro eixos 

principais, entre eles, as audiências de custódia. Agora, 26 

coordenadores fazem o levantamento dos problemas e busca de 

soluções”, disse Luanna. 

Fonte: Ministério Público do Amazonas 

 


