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DATA 25/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Polícia 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/internos-do-sistema-socioeducativo-recebem-

bolsas-de-capacitacao-para-ingresso-no-ensino-medio-tecnico/ 

TÍTULO 
Internos do sistema socioeducativo recebem bolsas de capacitação para ingresso no ensino 

médio técnico 

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/internos-do-sistema-socioeducativo-recebem-bolsas-de-capacitacao-para-ingresso-no-ensino-medio-tecnico/
https://www.fatoamazonico.com/internos-do-sistema-socioeducativo-recebem-bolsas-de-capacitacao-para-ingresso-no-ensino-medio-tecnico/
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DATA 25/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Beneficiários 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/inss-volta-atras-e-afirma-que-

pagamento-para-pessoas-com-hanseniase-continua 

TÍTULO Inss volta atrás e afirma que pagamento para pessoas com hanseníase continua 

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 ameaça de suspensão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) aos portadores de 

hanseníase foi considerada um equívoco pela representação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) no Amazonas, que admitiu erro durante audiência pública realizada ontem 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/inss-volta-atras-e-afirma-que-pagamento-para-pessoas-com-hanseniase-continua
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/inss-volta-atras-e-afirma-que-pagamento-para-pessoas-com-hanseniase-continua


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

(24), na Assembleia Legislativa  do Estado (ALE-AM), bairro Flores, Zona Centro-Sul de 

Manaus. 

 

A audiência pública foi solicitada pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas 

pela Hanseníase (Morhan) à deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB). 

O debate no plenário reuniu  representantes do INSS, da Defensoria Pública da União 

(DPU-AM), além de secretaria estaduais como de Cidadania (Sejusc), a de Direitos da 

Pessoa com Deficiência (Seped) e Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas 

(Amazonprev).  

 

O gerente de demandas judiciais do INSS, Vitor Daniel Orsini, disse que “nenhum detentor 

da pensão por hanseníase poderá ter seu benefício suspenso ou  por que recebe uma 

aposentadoria, ou que recebe um amparo previdenciário ou o BPC-Loas, isso aqui é muito 
claro”.  

A ameaça de suspensão do benefício e as cobranças feitas pelo INSS solicitando a 

devolução de pagamentos feitos aos hansenianos foram consideradas um erro que precisa 

ser revisto caso alguma pessoa tenha tido seu benefício cortado.  

 

“Isso foi um erro, que antes de mandar as correspondências poderia ter feito esse batimento 

assim evitaria esta cobrança. Mas, uma coisa eu posso garantir a todos: nenhum detentor do 

benefício de pensão da hanseníase poderá ter seu benefício cessado pelo fato de acumular 

uma aposentadoria com um outro benefício assistencial”.  

 Ainda segundo Vitor Daniel, já que foi admitido o erro, não será necessário que as 

demandar sejam judicializadas junto com a Defensoria Pública da União (DPU-AM).  

“Quem teve (benefício suspenso) deve realmente procurar o INSS para de imediato 

restabelecer o benefício. Não só reativar o benefício como providenciar o pagamento 

daquilo que deixou de ser pago”, assegurou.  

 

Mobilização 
 

Segundo o presidente estadual do Morhan, Pedro Borges, após o recebimento de várias 

cartas destacando a suspensão e o ressarcimento, foi necessário mobilizar uma reunião com 

o Legislativo para a solução do problema.  “Os hansenianos não luxam, eles apenas 

sobrevivem com o que ganham. Fica inviável a pessoa subsistir, quem não tem pé e 

mão, fazer os trabalhos domésticos, o que podem fazer é contratar uma pessoa para fazer 
isso para eles”. 
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DATA 25/09/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Manchete 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/lei-estadual-que-pune-empresa-por-discriminacao-e-

avanco-para-gays-e-forma-de-educar-para-negros/ 

TÍTULO 
Lei estadual que pune empresa por discriminação e avanço para gays e forma de educar para 

negros 

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://amazonasatual.com.br/lei-estadual-que-pune-empresa-por-discriminacao-e-avanco-para-gays-e-forma-de-educar-para-negros/
https://amazonasatual.com.br/lei-estadual-que-pune-empresa-por-discriminacao-e-avanco-para-gays-e-forma-de-educar-para-negros/
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