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TÍTULO 
Mais de três mil mulheres vítimas de violência no AM procuraram apoio em rede de 

atendimento, aponta levantamento  

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  

 

Um levantamento apontou que 3.055 mulheres vítimas de violência no 
Amazonas procuraram apoio em uma rede de atendimento social este ano. O 
índice foi registrado entre os meses de janeiro e setembro e os atendimentos 
ocorreram por meio do Serviço de Apoio Emergencial a Mulher (Sapem). As 
informações foram divulgadas nesta quinta-feira (9). 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/10/mais-de-tres-mil-mulheres-vitimas-de-violencia-no-am-procuraram-apoio-em-rede-de-atendimento-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/10/mais-de-tres-mil-mulheres-vitimas-de-violencia-no-am-procuraram-apoio-em-rede-de-atendimento-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/10/mais-de-tres-mil-mulheres-vitimas-de-violencia-no-am-procuraram-apoio-em-rede-de-atendimento-aponta-levantamento.ghtml
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Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) informou que somente entre julho e agosto, 835 mulheres procuraram 
o Serviço. Com ele, as vítimas podem ser conduzidas para exames no Instituto 
Médico Legal (IML) e recebem orientação social, acompanhamento psicológico, 
jurídico e acolhimento provisório. 
 
"Esses números são muito significativos e mostram que as mulheres têm 
denunciado mais a violência doméstica. Ainda assim, o processo de 
acompanhamento e recuperação delas deve ser feito com muita sensibilidade", 
disse Carolina Braz, titular da Sejusc, por meio de assessoria. 
 
As vítimas podem procurar o Sapem para fazer denúncias. O órgão está 
situado na Avenida Mário Ypiranga - atrás da Delegacia Especializada em 
Crimes contra a Mulher (DECCM) -, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona 
Centro-Sul de Manaus. 
 
Além do Sapem, as mulheres também podem fazer denúncias no Centro 
Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), na Avenida Presidente 
Kennedy, bairro Educandos, Zona Sul. O órgão também oferece serviços de 
atendimento social, psicológico, com encaminhamento para benefícios sociais. 
 
Ainda segundo a Sejusc, as denúncias de violência doméstica podem ainda ser 
realizadas pelo disque 190 e pelos números 180 e 181. 
 
As vítimas de casos mais graves também podem usar o aplicativo Alerta 
Mulher. Na ferramenta, a polícia é acionada assim que a pessoa aciona o 
botão de emergência. 
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DATA 10/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-

mulher-brasileira-no-amazonas/ 

TÍTULO Em Brasília, Sejusc articula implantação da Casa da Mulher Brasileira no Amazonas  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  
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Release ASCOM SEJUSC  
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Nesta quinta-feira (10), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), está em Brasília (DF), para articular apoio 

https://manausalerta.com.br/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
https://manausalerta.com.br/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
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em emendas parlamentares com o objetivo de efetivar a 
implantação da Casa da Mulher Brasileira no estado. 

Durante agenda, a titular da Sejusc, Caroline Braz, e a 
secretária executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc, Ana 
Barroncas, reuniram-se com a secretária nacional de Políticas 
para Mulheres, Cristiane Britto, com a secretária adjunta da 
pasta, Roseane Cavalcante, além de parlamentares como o 
deputado federal José Ricardo e senadores Omar Aziz, Plínio 
Valério e Eduardo Braga. 

A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do Governo Federal, 
que faz parte do “Programa Mulher, Viver sem Violência” e 
que funciona como um centro de atendimento humanizado à 
mulher em situação de violência doméstica. O ambiente é 
equipado e adequado para a recuperação do bem-estar das 
vítimas. 

De acordo com a titular da Sejusc, a implantação da Casa da 
Mulher Brasileira irá fortalecer o atendimento a mulheres no 
Amazonas. “Alinhada a políticas de prevenção à violência, a 
Casa da Mulher Brasileira vai acrescentar no atendimento que 
oferecemos, encorajando mais mulheres a procurar os 
serviços”, frisa. “É uma forma de mostrar para as 
amazonenses que elas não estão sozinhas e que o poder 
público está atuando para a efetivação das leis”. 

No último sábado (5), a equipe da Sejusc esteve reunida com 
representantes da Secretaria Nacional de Políticas para 
Mulheres para dialogar sobre a viabilidade do projeto no 
Amazonas. 

Expansão do atendimento 

Nesta gestão, a Sejusc está trabalhando com políticas de 
prevenção à violência física, psicológica, moral e patrimonial 
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contra mulheres, por meio do incentivo à independência 
financeira e empoderamento. 

Em junho deste ano foi inaugurada a primeira unidade do 
Serviço de Apoio a Mulheres, Idosos e Crianças (Samic), no 
município de Itacoatiara. O local, que fica no anexo da 
Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher do 
município, oferece apoio social, psicológico e jurídico. 

Outras seis unidades estão sendo planejadas para o interior 
do estado. 

*Com informações da assessoria 
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DATA 10/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://manausalerta.com.br/iludia-jovens-nas-redes-sociais-para-fazer-programa-diz-

pc-sobre-preso-por-trafico-humano-no-am/ 

TÍTULO 
Iludia jovens nas redes sociais para fazer programa diz PC sobre preso por tráfico humano no 

AM 
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https://manausalerta.com.br/iludia-jovens-nas-redes-sociais-para-fazer-programa-diz-pc-sobre-preso-por-trafico-humano-no-am/
https://manausalerta.com.br/iludia-jovens-nas-redes-sociais-para-fazer-programa-diz-pc-sobre-preso-por-trafico-humano-no-am/
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“Ele cooptava jovens de boa aparência nas redes sociais e 
iludia até fazer com que elas aceitassem. Se trata de um 
esquema onde elas teriam que trabalhar e receber por um 
certo período, até que reembolsassem o valor da passagem 
de avião e, só depois recebiam uma instrução de postar fotos 
em locais bonitos para enganar seus pais”, explicou Joyce 
Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à 
Criança e ao Adolescente (Depca), após a apresentação de 
Israel de Souza Melo, 25, preso por fazer parte de uma rede 
de prostituição Infantil. 

Segundo a autoridade policial, as vítimas – três adolescentes, 
sendo duas de 16 anos e uma de 17 – foram resgatadas pela 
equipe da Depca no momento em que estavam embarcando 
em um voo que seguiria para São Paulo. 

Coelho destacou, ainda, que as diligências em torno do caso 
foram iniciadas após o recebimento de denúncia anônima. Em 
ato contínuo, os policiais civis se deslocaram até a rua Dois 
da comunidade Alfredo Nascimento, onde, por volta das 
2h50, Israel foi preso. 

“Trata-se de um investigação que ainda vai render frutos 
considerando que há indícios de mais de uma remessa, onde 
eram maiores e menores envolvidos, inclusive, já temos o 
conhecimento através de uma menor que só não embarcou 
pela falta de documentação. A investigação vai continuar pois 
se trata de uma rede que coopita e facilita a saída dessas 
adolescentes para outro Estado”, detalhou. 

Acolhimento 

Presente durante a coletiva de imprensa, a secretária 
executiva adjunta de Direitos da Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Edmara 
Castro, enfatizou que as adolescentes receberão atendimento 
psicossocial e terão os direitos resguardados por meio do 
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Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Amazonas 
(NETP). 

Procedimentos 

Israel foi autuado em flagrante por tráfico interno de pessoas 
para fins de exploração sexual comercial. Ao término dos 
procedimentos cabíveis na Depca, ele será levado para 
audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva 
Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital. 
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DATA 10/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Educação 

LINK 

https://manausalerta.com.br/internos-do-dagmar-feitosa-intensificam-estudos-para-

enem-2019/ 

TÍTULO Internos do Dagmar Feitosa intensificam estudos para Enem 2019 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
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Release ASCOM SEJUSC  
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Faltam exatamente dois meses para o primeiro dia de provas 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e, em Manaus, 
os internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa já estão 

https://manausalerta.com.br/internos-do-dagmar-feitosa-intensificam-estudos-para-enem-2019/
https://manausalerta.com.br/internos-do-dagmar-feitosa-intensificam-estudos-para-enem-2019/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Outubro/19 

em ritmo intenso de estudos. O local é administrado pelo 
Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O Enem será 
realizado nos dias 10 e 11 de dezembro, para este público. 
No total, 14 jovens do Centro estão inscritos no exame. Eles e 
outros 33 internos assistem a aulas diárias na Escola Estadual 
Josefina de Melo, que funciona no local e tem a atuação de 
profissionais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). 

“A educação é o melhor caminho. Muitos desses meninos 
chegam ao Centro sem motivação e sem acreditar que podem 
ter uma nova chance. O estudo e o conhecimento não podem 
ser privilégios de poucos”, frisa a titular da Sejusc, Caroline 
Braz. 

A pedagoga Érika Talita explica que todos os socioeducandos 
têm o direito à educação, conforme o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), que completou 29 anos recentemente. 
“Por mais que eles estejam privados da liberdade, a educação 
é prioritária então eles estudam normalmente”, explica. 

Além das aulas diárias, os internos do sistema socioeducativo 
contam ainda com aulas de reforço, caso seja necessário. O 
ano letivo segue até o dia 9 de dezembro. 

“Os professores avaliam da melhor forma possível 
dependendo do contexto do aluno. Os professores fazem 
trabalhos, atividades, provas, eles tentam estimular os alunos 
do melhor jeito, dentro dos próprios limites. Não somos uma 
escola regular se comparada às outras de fora. Dependemos 
do ato infracional do aluno – ele pode ficar no Socioeducativo 
no mínimo 6 meses e no máximo 3 anos, então é preciso 
contornar esse tempo na questão da educação. Aqui nós 
trabalhamos com o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), até 
mesmo pela idade dos socioeducandos”, explica a pedagoga. 

Enem 
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Todos os anos, os alunos do Ensino Médio são inscritos no 
Enem pela equipe do Dagmar Feitosa. Eles participam 
também de outras provas, como a Olimpíada Brasileira de 
Matemática e o Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (Encceja), realizado nesta 
semana. 

“Procuramos engajá-los em tudo que é possível e eles 
participam. A preparação do Enem acontece com os 
professores: a Seduc disponibilizou simulados para os alunos 
do Ensino Médio e os professores trabalham em cima disso. 
As aulas se encerram dia 9 de dezembro. 

Neste ano, os participantes do Exame que cumprem medidas 
socioeducativas têm mais recursos de atendimento como 
prova em braile, com letra ampliada, prova com letra 
ampliada, tempo adicional e/ou mobiliário acessível. 

O terceiro ano do Ensino Médio tem atualmente dois alunos, 
que já fazem planos para a faculdade. Um deles é Paulo 
Dantas (nome fictício), de 17 anos. Natural de São Gabriel da 
Cachoeira, ele está há seis meses no socioeducativo e se 
empolgou com as atividades propostas. Uma delas, um júri 
simulado, o ajudou a escolher a profissão que quer seguir: 
defensor público. 

“Pretendo fazer vestibular para cursar Direito. Me sinto 
motivado a mudar de vida. Agradeço pelas oportunidades e 
estou me esforçando para fazer uma boa prova e redação. 
Minha matéria favorita é matemática, mas quero fazer Direito 
porque acho importante ter a chance de defender outra 
pessoa, dar uma nova chance”, diz o jovem, que completa 18 
anos em 2020. 

*Com informações da assessoria 
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DATA 10/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 
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LINK 

http://ampost.com.br/2019/10/em-manaus-homem-e-preso-em-flagrante-por-trafico-
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TÍTULO 
Em Manaus homem é preso em flagrante por tráfico interno de pessoas para fins de exploração 

sexual comercial 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  
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A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e 
ao Adolescente (Depca), sob a coordenação da delegada Joyce Coelho, titular 
da especializada, deflagrou na madrugada desta quinta-feira (10/10), em zonas 
distintas da capital, a operação “Ponte Aérea”. A ação resultou na prisão, em 
flagrante, de Israel de Souza Melo, 25, por coordenar o transporte e embarque 
de três adolescentes que viajariam para trabalhar em uma casa de 
entretenimento adulto, no estado de São Paulo, onde seriam exploradas 
sexualmente. 

O resultado da ação policial foi apresentado na manhã de hoje, durante coletiva 
de imprensa realizada às 11h, no prédio da especializada. Segundo Joyce 

http://ampost.com.br/2019/10/em-manaus-homem-e-preso-em-flagrante-por-trafico-interno-de-pessoas-para-fins-de-exploracao-sexual-comercial/
http://ampost.com.br/2019/10/em-manaus-homem-e-preso-em-flagrante-por-trafico-interno-de-pessoas-para-fins-de-exploracao-sexual-comercial/
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Coelho, as diligências em torno do caso iniciaram após o recebimento de 
denúncia anônima, informando que as vítimas, três adolescentes, sendo duas 
de 16 anos e uma de 17, estavam sendo induzidas a viajar para o estado 
supracitado. 

“Ao nos aprofundarmos na investigação sobre o caso, conseguimos identificar 
que haviam passagens aéreas emitidas em nome das adolescentes, em voo 
que sairia na madrugada, do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo 
Gomes, com escala em Brasília e destino em São Paulo. Durante o embarque, 
por volta de 1h, interceptamos as vítimas que estavam na fila de uma 
companhia aérea. No momento da ação, as adolescentes estavam sozinhas, 
mas estavam sendo monitoradas por Israel pelo aparelho celular”, explicou 
Coelho. 

Prisão 
 
Coelho informou que em ato continuo às diligências, os policiais civis da Depca 
se deslocaram até a rua Dois, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro 
Cidade de Deus, zona norte da capital, onde, por volta das 2h50, Israel 
recebeu voz de prisão em flagrante. O infrator foi conduzido ao prédio da 
especializada para os procedimentos cabíveis. 
 

“Em depoimento, Israel confessou que era o responsável por coordenar o 
transporte e embarque das três adolescentes e que receberia a quantia de R$ 
200 após as vítimas desembarcarem em São Paulo. É uma prisão 
extremamente importante, pois configura que as nossas adolescentes estão 
sendo induzidas a saírem da nossa capital para outros estados. Vamos 
prosseguir as investigações e apurar se o caso envolve uma possível rede de 
exploração sexual e, se já houve outras vítimas,” destacou a titular da Depca. 

Acolhimento 
 
Presente durante a coletiva de imprensa, a secretária executiva adjunta de 
Direitos da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), Edmara Castro, enfatizou que as adolescentes receberão 
atendimento psicossocial e terão os direitos resguardados por meio do Núcleo 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Amazonas (NETP). 
 
Procedimentos 
 
Israel foi autuado em flagrante por tráfico interno de pessoas para fins de 
exploração sexual comercial. Ao término dos procedimentos cabíveis na 
Depca, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch 
da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital. 
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DATA 10/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Enem 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/175135/internos-do-dagmar-feitosa-

intensificam-estudos-para-enem-2019 

TÍTULO Internos do Dagmar Feitosa intensificam estudos para Enem 2019 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
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TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  
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Manaus - Faltam exatamente dois meses para o primeiro dia de provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), e, em Manaus, os internos do Centro 

Socioeducativo Dagmar Feitosa já estão em ritmo intenso de estudos. O local é 

administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O Enem será realizado nos dias (10) e (11) de 

dezembro, para este público. 

  

No total, 14 jovens do Centro estão inscritos no exame. Eles e outros 33 internos 

assistem a aulas diárias na Escola Estadual Josefina de Melo, que funciona no local e 

tem a atuação de profissionais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/175135/internos-do-dagmar-feitosa-intensificam-estudos-para-enem-2019
https://d.emtempo.com.br/amazonas/175135/internos-do-dagmar-feitosa-intensificam-estudos-para-enem-2019
https://d.emtempo.com.br/amazonas/174517/simposio-discute-politicas-de-socioeducacao-no-amazonas
https://d.emtempo.com.br/amazonas/174517/simposio-discute-politicas-de-socioeducacao-no-amazonas
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“A educação é o melhor caminho. Muitos desses meninos chegam ao Centro sem 

motivação e sem acreditar que podem ter uma nova chance. O estudo e o conhecimento 

não podem ser privilégios de poucos”, frisa a titular da Sejusc, Caroline Braz. 

 

A pedagoga Érika Talita explica que todos os socioeducandos têm o direito à educação, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que completou 29 anos 

recentemente. “Por mais que eles estejam privados da liberdade, a educação é prioritária 

então eles estudam normalmente”, explica. 

 

Além das aulas diárias, os internos do sistema socioeducativo contam ainda com aulas 

de reforço, caso seja necessário. O ano letivo segue até o dia 9 de dezembro. 

 

“Os professores avaliam da melhor forma possível dependendo do contexto do aluno. 

Os professores fazem trabalhos, atividades, provas, eles tentam estimular os alunos do 

melhor jeito, dentro dos próprios limites. Não somos uma escola regular se comparada 

às outras de fora. Dependemos do ato infracional do aluno - ele pode ficar no 

Socioeducativo no mínimo 6 meses e no máximo 3 anos, então é preciso contornar esse 

tempo na questão da educação. Aqui nós trabalhamos com o Ensino de Jovens e 

Adultos (EJA), até mesmo pela idade dos socioeducandos”, explica a pedagoga. 

 

Enem 
 

Todos os anos, os alunos do Ensino Médio são inscritos no Enem pela equipe do 

Dagmar Feitosa. Eles participam também de outras provas, como a Olimpíada Brasileira 

de Matemática e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (Encceja), realizado nesta semana. 

 

“Procuramos engajá-los em tudo que é possível e eles participam. A preparação do 

Enem acontece com os professores: a Seduc disponibilizou simulados para os alunos do 

Ensino Médio e os professores trabalham em cima disso. As aulas se encerram dia 9 de 

dezembro. 

 

Neste ano, os participantes do Exame que cumprem medidas socioeducativas têm mais 

recursos de atendimento como prova em braile, com letra ampliada, prova com letra 

ampliada, tempo adicional e/ou mobiliário acessível. 

 

O terceiro ano do Ensino Médio tem atualmente dois alunos, que já fazem planos para a 

faculdade. Um deles é Paulo Dantas (nome fictício), de 17 anos. Natural de São Gabriel 

da Cachoeira, ele está há seis meses no socioeducativo e se empolgou com as atividades 

propostas. Uma delas, um júri simulado, o ajudou a escolher a profissão que quer 

seguir: defensor público. 

“Pretendo fazer vestibular para cursar Direito. Me sinto motivado a mudar de vida. 

Agradeço pelas oportunidades e estou me esforçando para fazer uma boa prova e 

redação. Minha matéria favorita é matemática, mas quero fazer Direito porque acho 

importante ter a chance de defender outra pessoa, dar uma nova chance”, diz o jovem, 

que completa 18 anos em 2020. 
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O governo do Amazonas busca em Brasília (DF) articular apoio em emendas 
parlamentares com o objetivo de efetivar a implantação da Casa da Mulher 
Brasileira no estado. 

https://bncamazonas.com.br/poder/governo-apoio-casa-da-mulher-amazonas/
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Durante agenda, a titular da Sejusc, Caroline Braz, e a secretária executiva de 
Políticas para Mulheres da Sejusc, Ana Barroncas, reuniram-se com a 
secretária nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Britto, com a 
secretária adjunta da pasta, Roseane Cavalcante, além de parlamentares como 
o deputado federal José Ricardo e senadores Omar Aziz, Plínio Valério e 
Eduardo Braga. 

A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do Governo Federal, que faz parte do 
“Programa Mulher, Viver sem Violência” e que funciona como um centro de 
atendimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica. 

O ambiente é equipado e adequado para a recuperação do bem-estar das 
vítimas. 

De acordo com a titular da Sejusc, a implantação da Casa da Mulher Brasileira 
irá fortalecer o atendimento às mulheres no Amazonas. 

“Alinhada a políticas de prevenção à violência, a Casa da Mulher Brasileira vai 
acrescentar no atendimento que oferecemos, encorajando mais mulheres a 
procurar os serviços”, frisa. 

“É uma forma de mostrar para as amazonenses que elas não estão sozinhas e 
que o poder público está atuando para a efetivação das leis”. 

No último sábado (05), a equipe da Sejusc esteve reunida com representantes 
da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres para dialogar sobre a 
viabilidade do projeto no Amazonas. 

Expansão do atendimento 

 

Nesta gestão, a Sejusc está trabalhando com políticas de prevenção à 
violência física, psicológica, moral e patrimonial contra mulheres, por meio do 
incentivo à independência financeira e empoderamento. 

Em junho deste ano foi inaugurada a primeira unidade do Serviço de Apoio a 
Mulheres, Idosos e Crianças (Samic), no município de Itacoatiara. 

O local, que fica no anexo da Delegacia Especializada em Crimes Contra a 
Mulher do município, oferece apoio social, psicológico e jurídico. 

Outras seis unidades estão sendo planejadas para o interior do estado. 
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A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e 

ao Adolescente (Depca), sob a coordenação da delegada Joyce Coelho, titular 

da especializada, deflagrou na madrugada desta quinta-feira (10), em zonas 

distintas da capital, a operação “Ponte Aérea”. 

A ação resultou na prisão, em flagrante, de Israel de Souza Melo, 25, por 

coordenar o transporte e embarque de três adolescentes que viajariam para 

trabalhar em uma casa de entretenimento adulto, no estado de São Paulo, onde 

seriam exploradas sexualmente. 

Homem receberia 

O resultado da ação policial foi apresentado na manhã de hoje, durante 

coletiva de imprensa realizada às 11h, no prédio da especializada. Segundo 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/10/10/homem-receberia-r-200-para-despachar-adolescentes-para-se-prostituirem-em-sp/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/10/10/homem-receberia-r-200-para-despachar-adolescentes-para-se-prostituirem-em-sp/
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Joyce Coelho, as diligências em torno do caso iniciaram após o recebimento 

de denúncia anônima, informando que as vítimas, três adolescentes, sendo 

duas de 16 anos e uma de 17, estavam sendo induzidas a viajar para o estado 

supracitado. 

“Ao nos aprofundarmos na investigação sobre o caso, conseguimos identificar 

que haviam passagens aéreas emitidas em nome das adolescentes, em voo que 

sairia na madrugada, do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo 

Gomes, com escala em Brasília e destino em São Paulo. Durante o embarque, 

por volta de 1h, interceptamos as vítimas que estavam na fila de uma 

companhia aérea. No momento da ação, as adolescentes estavam sozinhas, 

mas estavam sendo monitoradas por Israel pelo aparelho celular”, explicou 

Coelho. 

Prisão 

Coelho informou que em ato continuo às diligências, os policiais civis da 

Depca se deslocaram até a rua Dois, na comunidade Alfredo Nascimento, 

bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, onde, por volta das 2h50, Israel 

recebeu voz de prisão em flagrante. O infrator foi conduzido ao prédio da 

especializada para os procedimentos cabíveis. 

“Em depoimento, Israel confessou que era o responsável por coordenar o 

transporte e embarque das três adolescentes e que receberia a quantia de R$ 

200 após as vítimas desembarcarem em São Paulo. É uma prisão 

extremamente importante, pois configura que as nossas adolescentes estão 

sendo induzidas a saírem da nossa capital para outros estados. Vamos 

prosseguir as investigações e apurar se o caso envolve uma possível rede de 

exploração sexual e, se já houve outras vítimas,” destacou a titular da Depca. 

Acolhimento 

Presente durante a coletiva de imprensa, a secretária executiva adjunta de 

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

(Sejusc), Edmara Castro, enfatizou que as adolescentes receberão atendimento 

psicossocial e terão os direitos resguardados por meio do Núcleo de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Amazonas (NETP). 

Procedimentos Israel foi autuado em flagrante por tráfico interno de pessoas 

para fins de exploração sexual comercial. Ao término dos procedimentos 

cabíveis na Depca, ele será levado para audiência de custódia no Fórum 

Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital. 


