
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

9 de Setembro 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

 
DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://zukka.com.br/setembro-amarelo-recebera-palestras-em-alusao-ao-mes-

mundial-de-prevencao-ao-suicidio/ 

TÍTULO Setembro amarelo em alusão ao mês mundial de 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://zukka.com.br/setembro-amarelo-recebera-palestras-em-alusao-ao-mes-mundial-de-prevencao-ao-suicidio/
https://zukka.com.br/setembro-amarelo-recebera-palestras-em-alusao-ao-mes-mundial-de-prevencao-ao-suicidio/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

Em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, fixado no dia 10 de 
setembro, o Governo do Amazonas realizará palestras e rodas de conversa para 
diferentes públicos. 
 
Ao longo do mês, as atividades serão direcionadas ao público LGBT, crianças e 
adolescentes, refugiados alocados em abrigos, além de parcerias com 
movimentos sociais e instituições. A campanha ainda se estende a materiais 
informativos que serão publicados nas redes sociais do órgão, em @sejuscam. 
 
Na próxima terça-feira (10/09), a Sejusc participará de uma roda de conversa na 
Casa Criativa Vila Vagalume, localizada na rua Fernão Dias Paes Leme, no 
bairro Dom Pedro, onde psicólogos do órgão falarão sobre os possíveis sinais e 
formas de prevenção ao suicídio. A programação é aberta ao público e acontece 
a partir das 20h. 
 
Na quinta-feira (12/09), as ações serão direcionadas a refugiados venezuelanos 
indígenas e não indígenas, alocados nos abrigos da capital. O tema abordado 
será “Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio”, nos abrigos dos bairros 
Alfredo Nascimento e Coroado. 
 
Já no dia 18/09, a Sejusc participará da campanha “Abraço em Defesa da Vida”, 
da Defensoria Pública do Amazonas (DPE/AM). Na ocasião, será realizada uma 
mobilização com material informativo no Largo de São Sebastião, Centro, às 
17h. Durante a mobilização, o Teatro Amazonas será iluminado em tom amarelo, 
alertando para a necessidade de a sociedade abraçar a causa. 
 
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. 
 
Sensibilização – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a 
disseminação de informações e o debate sobre o assunto são fundamentais para 
auxiliar pessoas que passam por situações do tipo. 
 

“Acreditamos que prevenir casos de suicídio é um dever de todos nós, e por isso, 
junto com os demais órgãos do Governo do Amazonas, estamos intensificando 
as ações de nossos profissionais nesse período”, destaca. “A intenção é 
abranger os mais diferentes públicos durante essas ações”, finaliza a titular da 
pasta. 

 

 

http://sejuscam/
http://www.sejusc.am.gov.br/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Portal do Generoso EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://portaldogeneroso.com/inscricoes-abertas-para-formacao-do-conselho-

estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas/ 

TÍTULO Inscrições abertas para formação do conselho estadual de combate a discriminação  

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://portaldogeneroso.com/inscricoes-abertas-para-formacao-do-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas/
https://portaldogeneroso.com/inscricoes-abertas-para-formacao-do-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

Estão abertas as inscrições para instituições que pretendem concorrer 
a cadeiras no Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT 
do Amazonas (Cecod/LGBT). Até o dia 23 de setembro, entidades que 
atenderem às especificidades previstas no edital devem entrar no site 
da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), no endereço www.sejusc.am.gov.br, baixar e preencher as 
fichas de requerimento e, em seguida, entregar os documentos na 
Gerência de Diversidade e Gênero, na sede do órgão, localizada na 
Rua Bento Maciel, 2, Adrianópolis. 

Os documentos serão recebidos de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h. 

O Processo Seletivo é voltado para Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) sem fins lucrativos que atuem com a população LGBT em ações 
de defesa de direitos, pesquisas ou grupos de natureza sindical. 

De acordo com a programação, entre os dias 1º e 4 de outubro será 
divulgado um resultado preliminar das instituições habilitadas no site da 
Sejusc. Em seguida, no período de 7 a 11 de outubro, as entidades 
poderão apresentar solicitações de recursos, caso julguem necessário. 

A Assembleia de Eleição das Instituições está marcada para o dia 28 
de outubro, a partir das 9h, na sede da Sejusc. O resultado final da 
seleção será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no 
site da Sejusc no dia 12 de novembro. As instituições escolhidas farão 
a gestão do conselho no quadriênio 2019/2023. 

Interior 

As organizações do interior do Amazonas poderão enviar inscrições 
pelos Correios para o endereço da Sejusc. O requerimento de 
inscrição pode ser acessado no site da Secretaria. 

Sobre o edital 

O edital n° 001/2019 para a formação do Conselho foi criado com base 
na Lei 4.475, de 6 de maio de 2017, e tem a proposta de possibilitar um 
amplo diálogo com a comunidade LGBT. O objetivo do Cecod/LGBT, a 
partir da efetivação, é formular e propor diretrizes de ação 
governamental voltadas para o combate à discriminação. O edital 
também está disponível para consulta no site do órgão. 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 
http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24608&edicao=105422#page/19  

TÍTULO Setembro amarelo em debate 

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  

 

 

 

http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24608&edicao=105422#page/19


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 
 

TÍTULO 
Sejusc realiza palestras e rodas de conversa em alusão ao Mês Mundial de 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  

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/no-mes-mundial-de-prevencao-ao-suicidio-sejusc-

realiza-eventos-de-orientacao-e-prevencao-ao-problema/ 

TÍTULO 
No mês de prevenção ao suicídio, Sejusc realiza eventos de orientações e prevenção ao 

problema 

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  

 

Atividades serão direcionadas ao público LGBT, crianças e adolescentes, 

refugiados alocados em abrigos, além de parcerias com movimentos sociais e 

instituições 

https://amazonasnoticias.com.br/no-mes-mundial-de-prevencao-ao-suicidio-sejusc-realiza-eventos-de-orientacao-e-prevencao-ao-problema/
https://amazonasnoticias.com.br/no-mes-mundial-de-prevencao-ao-suicidio-sejusc-realiza-eventos-de-orientacao-e-prevencao-ao-problema/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

Em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, fixado no dia 10 de setembro, 

o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará palestras e rodas de conversa para 

diferentes públicos. 

Ao longo do mês, as atividades serão direcionadas ao público LGBT, crianças e 

adolescentes, refugiados alocados em abrigos, além de parcerias com movimentos 

sociais e instituições. A campanha ainda se estende a materiais informativos que 

serão publicados nas redes sociais do órgão, em @sejuscam. 

Nesta terça-feira (10/09), a Sejusc participará de uma roda de conversa na Casa 

Criativa Vila Vagalume, localizada na rua Fernão Dias Paes Leme, no bairro Dom 

Pedro, onde psicólogos do órgão falarão sobre os possíveis sinais e formas de 

prevenção ao suicídio. A programação é aberta ao público e acontece a partir das 

20h. 

Na quinta-feira (12/09), as ações serão direcionadas a refugiados venezuelanos 

indígenas e não indígenas, alocados nos abrigos da capital. O tema abordado será 

“Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio”, nos abrigos dos bairros Alfredo 

Nascimento e Coroado. 

Já no dia 18/09, a Sejusc participará da campanha “Abraço em Defesa da Vida”, 

da Defensoria Pública do Amazonas (DPE/AM). Na ocasião, será realizada uma 

mobilização com material informativo no Largo de São Sebastião, Centro, às 17h. 

Durante a mobilização, o Teatro Amazonas será iluminado em tom amarelo, 

alertando para a necessidade de a sociedade abraçar a causa. 

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. 

Sensibilização – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a disseminação 

de informações e o debate sobre o assunto são fundamentais para auxiliar pessoas 

que passam por situações do tipo. 

“Acreditamos que prevenir casos de suicídio é um dever de todos nós, e por isso, 

junto com os demais órgãos do Governo do Amazonas, estamos intensificando as 

ações de nossos profissionais nesse período”, destaca. “A intenção é abranger os 

mais diferentes públicos durante essas ações”, finaliza a titular da pasta. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/09/inscricoes-sao-abertas-para-

formacao-do-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am.ghtml 

TÍTULO 
Inscrições são abertas para formação do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT 

do AM 

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  

 
Estão abertas as inscrições para instituições que pretendem concorrer a cadeiras no 
Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Amazonas (Cecod/LGBT). Até 
o dia 23 de setembro, entidades que atenderem às especificidades previstas no edital 
devem entrar no site da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), baixar e preencher as fichas de requerimento e, em seguida, 
entregar os documentos na Gerência de Diversidade e Gênero, na sede do órgão, 
localizada na Rua Bento Maciel, 2, Adrianópolis. 
 
Os documentos serão recebidos de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O Processo 
Seletivo é voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos que 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/09/inscricoes-sao-abertas-para-formacao-do-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/09/inscricoes-sao-abertas-para-formacao-do-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am.ghtml
http://www.sejusc.am.gov.br/
http://www.sejusc.am.gov.br/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Setembro/19 

atuem com a população LGBT em ações de defesa de direitos, pesquisas ou grupos de 
natureza sindical. 
 
De acordo com a programação, entre os dias 1º e 4 de outubro, será divulgado um 
resultado preliminar das instituições habilitadas no site da Sejusc. Em seguida, no 
período de 7 a 11 de outubro, as entidades poderão apresentar solicitações de 
recursos, caso julguem necessário. 
 
A Assembleia de Eleição das Instituições está marcada para o dia 28 de outubro, a 
partir das 9h, na sede da Sejusc. O resultado final da seleção será divulgado no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas e no site da Sejusc no dia 12 de novembro. As 
instituições escolhidas farão a gestão do conselho no quadriênio 2019/2023. 
 
As organizações do interior do Amazonas poderão enviar inscrições pelos Correios para 
o endereço da Sejusc. O requerimento de inscrição pode ser acessado no site da 
Secretaria. 
 
Sobre o edital 
 
O edital n° 001/2019 para a formação do Conselho foi criado com base na Lei 4.475, de 
6 de maio de 2017, e tem a proposta de possibilitar um amplo diálogo com a 
comunidade LGBT. 
 
O objetivo do Cecod/LGBT, a partir da efetivação, é formular e propor diretrizes de 
ação governamental voltadas para o combate à discriminação. O edital também está 
disponível para consulta no site do órgão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assessoria de Comunicação 
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DATA 09/09/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-

atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/ 

TÍTULO 
Acordo entre Sejusc e Defensoria garante atendimento jurídico as vítimas de violência em 

Itacoatiara 

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  

 
Além do atendimento psicológico e encaminhamentos dos casos aos órgãos de 

proteção, o município contará também com atendimento jurídico uma vez por 

semana, no anexo da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher 

https://amazonasnoticias.com.br/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/
https://amazonasnoticias.com.br/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/
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Com a proposta de otimizar o atendimento emergencial às vítimas de violência no 

interior do Estado, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), junto com a Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas (DPE-AM), oficializaram a assinatura do Acordo de 

Cooperação Técnica para o atendimento no Serviço de Apoio à Mulher, Criança e 

Idoso (Samic) – Casa de Maria, em Itacoatiara. A assinatura aconteceu nesta 

segunda-feira (09/09), na sede da DPE-AM. 

O Samic de Itacoatiara, batizado com o nome de Casa de Maria, foi a primeira 

unidade de atendimento às vítimas de violência instalado no interior. 

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é interiorizar o 

atendimento emergencial à vítimas de violência. Nos próximos anos, sete unidades 

do Samic devem ser inauguradas em diferentes municípios do Estado. 

“Com esse projeto estamos cumprindo uma determinação do governador Wilson 

Lima de levar o serviço especializado para o interior. Acreditamos que todos 

merecem respeito e um atendimento humanizado, inclusive àquelas pessoas que 

moram em lugares mais distantes da capital”, destaca. “A parceria com diversas 

instituições, como a Defensoria e órgãos municipais, tem sido fundamental”. 

Modelo – Para o defensor público geral em exercício, Antonio Cavalcante, a 

população é quem mais ganha com a parceria que deve ser replicada como modelo 

em outros municípios do Estado. 

“Esse acordo formaliza a parceria exitosa que vem sendo desenvolvida com a 

Sejusc em várias ações na capital e interior. É um trabalho que demonstra a 

continuidade do compromisso com o atendimento e, principalmente, acolhimento 

de mulheres em situação de vulnerabilidade, que enfrentam um grau maior de 

dificuldade no interior. Temos certeza que a população só tem a ganhar com essa 

iniciativa que também fortalece a própria rede de assistência à mulher no estado”, 

destacou. 

Sobre a parceria – Após firmado, o Acordo de Cooperação Técnica n°002/2019 

garante atendimento jurídico uma vez por semana na unidade do Samic em 

Itacoatiara. Além disso, no local, são realizados diariamente os encaminhamentos 

aos órgãos de proteção e serviços psicológicos às vítimas. 

O Samic está localizado estrategicamente no anexo da Delegacia Especializada em 

Crimes Contra a Mulher com o intuito de prestar o atendimento de caráter 

emergencial. Desde sua inauguração, os profissionais do lugar já atenderam 87 

pessoas. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 


