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DATA 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Polícia 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/policia-civil-prende-homem-em-flagrante-por-

trafico-interno-de-pessoas-para-fins-de-exploracao-sexual-comercial/ 

TÍTULO 
Polícia civil prende homem 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  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://www.fatoamazonico.com/policia-civil-prende-homem-em-flagrante-por-trafico-interno-de-pessoas-para-fins-de-exploracao-sexual-comercial/
https://www.fatoamazonico.com/policia-civil-prende-homem-em-flagrante-por-trafico-interno-de-pessoas-para-fins-de-exploracao-sexual-comercial/
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DATA 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Polícia 

LINK 

https://portalcm7.com/noticias/policia/cafetao-que-recrutava-adolescentes-para-

serem-prostitutas-e-preso-em-manaus 

TÍTULO Cafetão que recrutava adolescentes para serem prostitutas é preso 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  

 

Manaus – 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 

https://portalcm7.com/noticias/policia/cafetao-que-recrutava-adolescentes-para-serem-prostitutas-e-preso-em-manaus
https://portalcm7.com/noticias/policia/cafetao-que-recrutava-adolescentes-para-serem-prostitutas-e-preso-em-manaus
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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 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 
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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 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Crise Migratória 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/japao-vai-doar-r-445-mil-para-

abrigo-de-refugiados-venezuelanos-de-manaus 

TÍTULO Japão vai doar R$445 mil para abrigo de refugiados venezuelanos de 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  

 

Parceiro das Nações Unidas (ONU) no acolhimento de refugiados e migrantes venezuelanos 

no Brasil, o Consulado-Geral do Japão anunciou a doação de R$ 445 mil para para 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/japao-vai-doar-r-445-mil-para-abrigo-de-refugiados-venezuelanos-de-manaus
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/japao-vai-doar-r-445-mil-para-abrigo-de-refugiados-venezuelanos-de-manaus
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ampliação da Casa do Migrante Beato João Scalabrini, localizada no bairro Santo Antônio, 

Zona Oeste de Manaus. O anúncio foi feito pela cônsul-geral do japão Hitomi 

Sekiguchi.  Além disso, painéis solares captarão energia que ajudará a reduzir o consumo e 

despesas de energia no dia-a-dia. 

O investimento será diretamente revertido na ampliação e melhoria do abrigo, que passará a 

ter capacidade para 70 refugiados em trânsito. Ano passado, mais de 850 refugiados e 

migrantes venezuelanos passaram pelo local.  

“O Japão tem um histórico de ser bem acolhido no Brasil, e queremos apoiar o acolhimento 

brasileiro aos refugiados venezuelanos, proporcionando melhorias em suas condições de 

estada. É um compromisso do povo japonês com os brasileiros e com a população da 

Venezuela”, ressaltou a Cônsul-geral do Japão, Hitomi Sekiguchi. 

O novo projeto da casa foi desenhado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) e segue padrões internacionais de abrigamento, prevendo novos 

dormitórios, reforma e adequação da cozinha e refeitório, além da construção de espaços 

para atendimento a casos de proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. O abrigo 

também será adaptado para fornecer acessibilidade aos perfis mais vulneráveis, como 

pessoas com necessidades específicas. 

“O trabalho do ACNUR no Brasil busca fortalecer e apoiar a rede local para acolhida de 

pessoas refugiadas e migrantes. A reforma do abrigo Santo Antônio vai garantir apoio 

emergencial e de proteção para quem foi forçado a deixar a Venezuela, e também para 

refugiados de outras nacionalidades que precisam de apoio, como colombianos, haitianos e 

cubanos, algo que sempre foi papel histórico da casa”, explica a chefe do escritório do 

ACNUR em Manaus, Catalina Sampaio. 

Quando concluída, a casa contará com dormitórios familiares, que propiciarão às famílias 

não se separarem na chegada a Manaus. 

Para o vice-presidente da Cáritas, Pe. Alcimar Araújo, a construção vem melhorar a 

estrutura de acolhimento, e amenizar os desafios dos refugiados na cidade. "A Cáritas 

recebeu esse desafio com muita responsabilidade, pois entendemos que é o momento de 
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estendermos as mãos aqueles que tanto precisam. A reforma vem em boa hora, e vamos nos 

mobilizar para que as obras iniciem o mais rápido e tragam impacto o quanto antes”, 

destacou. 

Desafio de acolhida 

Segundo dados do sistema de registro da Polícia Federal, cerca de 16 mil venezuelanos 

haviam solicitado formalmente refúgio em Manaus até abril de 2019. Atualmente, são 

1.115 venezuelanos distribuídos em seis abrigos espalhados da cidade.  

Segundo a secretária adjunta da Secretaria Estadual de Justiça Social (SEJUSC), Edmara 

Cambaúva, o Governo do Estado tem realizado vários esforços para apoiar e amenizar a 

situação dos refugiados na cidade. 

“O governo, junto com os atores locais, tem feito um esforço para auxiliar a população 

venezuelana que desembarca todos os dias na cidade. Desde ações na ponta, propiciando 

acesso aos serviços básicos, até ações de mobilização conjunta com outras pastas”, 

destacou. 

O número de venezuelanos fora do seu país é resultado de um intenso e contínuo fluxo de 

saída. Mais de 4,8 milhões de pessoas já haviam deixado o país até junho desse ano. 

Cerca de 115 mil solicitaram refúgio no Brasil, segundo a Polícia Federal. 

 

Os países latino-americanos estão recebendo a vasta maioria dos venezuelanos, com a 

Colômbia respondendo por cerca de 1,3 milhão, seguida pelo Peru (768 mil), Chile (288 

mil), Equador (263 mil), Brasil (168 mil) e Argentina (130 mil). O México e os países da 

América Central e do Caribe também recebem um número significativo de refugiados e 

migrantes da Venezuela. 

 

 

 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/rodoviaria-de-manaus-sera-local-de-pernoite-para-venezuelanos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/rodoviaria-de-manaus-sera-local-de-pernoite-para-venezuelanos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/ruas-de-manaus-abrigam-imigrantes-e-refletem-caos-venezuelano
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DATA 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Polícia 

LINK 
http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24640&edicao=105945#page/18  

TÍTULO Aliciava adolescentes para prostituição em SP 

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  
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DATA 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidadania 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-do-prosamim-cajual-

recebem-acao-social-de-emissao-de-documentos 

TÍTULO Moradores do Prosamim Cajual recebem ação social de emissão de documentos 

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  

Os moradores do Prosamim Cajual receberam nesta sexta-feira (11) uma ação social de 

cidadania para emissão de RG e segunda via da certidão de nascimento. A ação, que 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-do-prosamim-cajual-recebem-acao-social-de-emissao-de-documentos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-do-prosamim-cajual-recebem-acao-social-de-emissao-de-documentos


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Outubro/19 

beneficiou também moradores do entorno do residencial, localizado no bairro Santa Luzia, 

zona sul, é fruto de parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus 

(Prosamim). 

A ação visa beneficiar o público do Prosamim Cajual e seu entorno com serviços de 

cidadania, bastante requisitados pelos residentes. Foram disponibilizadas emissões de RG 

para 1° e 2° via, e a 2° via da certidão de nascimento também foi disponibilizada. O público 

estimado no atendimento é de 250 pessoas, de todas as faixas etárias. 

O agente de portaria Paulo César, de 47 anos, frisou como é importante a realização desse 

tipo de ação para a comunidade, pois muitas pessoas não dispõem de recursos ou de tempo 

para se deslocar até o centro de identificação. 

“Eu soube dessa ação e aproveitei para vir tirar a 2° via do meu RG, e também vim emitir a 

primeira identidade do meu neto, Carlos Eduardo, que tem 4 anos. Fomos muito bem 

recebidos e atendidos de maneira célere, apesar das muitas pessoas que aguardavam 

atendimento”, afirmou o agente de portaria. 

A assistente social do Escritório Local de Gestão Compartilhada (ELO) do residencial 

Cajual, Mariza Lopes, afirma que a parceria com a Sejusc foi feita justamente para levar 

esse serviço aos moradores, visto ser algo que a comunidade do parque mesmo solicitou. 

“Nós recebemos a demanda e os atendemos”, afirmou a assistente social. 

O gerente do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), Isaías Marinho, enfatizou sobre o 

trabalho que é realizado pelos colaboradores da Sejusc. 

“Para essa ação de cidadania nós viemos com uma equipe de oito servidores. Esse serviço 

foi disponibilizado para atender as pessoas, visando atender à necessidade da comunidade. 

Quando se trata de cidadania, a Sejusc sempre se propõe a estar presente e no Prosamim não 

foi diferente”, afirmou o gerente. A próxima Ação de Cidadania para emissão de 

Documentos ocorrerá no próximo dia 17 de outubro, no Parque Residencial Liberdade, 

localizado no Morro da Liberdade, zona sul, e estará aberta a moradores do Programa e de 

seu entorno. 
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DATA 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Cidadania 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/11/governo-japones-doa-r-445-

mil-para-reforma-e-ampliacao-de-abrigo-para-venezuelanos-em-manaus.ghtml 

TÍTULO 
Governo japonês doa R$445 mil para reforma e ampliação de abrigo para venezuelanos 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  

 

Parceiro das Nações Unidas no acolhimento de refugiados e migrantes venezuelanos 
no Brasil, o Consulado-Geral do Japão anunciou ontem (10) a ampliação dos esforços 
para proteger e assistir a população refugiada em Manaus. 
 
Por meio de uma articulação da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) no Brasil 
com entidades locais, o governo japonês doará à Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
cerca de R$ 445 mil (US$ 121.734,00) para a reforma e ampliação da Casa do Migrante 
Beato João Scalabrini, localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/11/governo-japones-doa-r-445-mil-para-reforma-e-ampliacao-de-abrigo-para-venezuelanos-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/11/governo-japones-doa-r-445-mil-para-reforma-e-ampliacao-de-abrigo-para-venezuelanos-em-manaus.ghtml
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O anúncio foi feito na sede da Cáritas pela cônsul-geral do japão Hitomi Sekiguchi. 
Estiveram na solenidade a chefe da unidade de Manaus do ACNUR, Catalina Sampaio, 
o vice-presidente da Cáritas, Pe. Alcimar Araújo, a secretária executiva adjunta de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), Edmara Cambaúva e o 
coordenador da Casa do Migrante, Valdecir Molinari. 
 
O investimento será diretamente revertido na ampliação e melhoria do abrigo, que 
passará a ter capacidade para 70 refugiados em trânsito. Ano passado, mais de 850 
refugiados e migrantes venezuelanos passaram pelo local. 
 
“O Japão tem um histórico de ser bem acolhido no Brasil, e queremos apoiar o 
acolhimento brasileiro aos refugiados venezuelanos, proporcionando melhorias em 
suas condições de estada. É um compromisso do povo japonês com os brasileiros e 
com a população da Venezuela”, ressaltou a Cônsul-geral do Japão, Hitomi Sekiguchi. 
 
O novo projeto da casa foi desenhado pelo ACNUR e segue padrões internacionais de 
abrigamento, prevendo novos dormitórios, reforma e adequação da cozinha e 
refeitório, além da construção de espaços para atendimento a casos de proteção de 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 
O abrigo também será adaptado para fornecer acessibilidade aos perfis mais 
vulneráveis, como pessoas com necessidades específicas. 
 
“O trabalho do ACNUR no Brasil busca fortalecer e apoiar a rede local para acolhida de 
pessoas refugiadas e migrantes. A reforma do abrigo Santo Antônio vai garantir apoio 
emergencial e de proteção para quem foi forçado a deixar a Venezuela, e também para 
refugiados de outras nacionalidades que precisam de apoio, como colombianos, 
haitianos e cubanos, algo que sempre foi papel histórico da casa”, explica a chefe do 
escritório do ACNUR em Manaus, Catalina Sampaio. 
 
Quando concluída, a casa contará com dormitórios familiares, que propiciarão às 
famílias não se separarem na chegada a Manaus. Além disso, painéis solares captarão 
energia que ajudará a reduzir o consumo e despesas de energia no dia-a-dia. 
 
Para o vice-presidente da Cáritas, Pe. Alcimar Araújo, a construção vem melhorar a 
estrutura de acolhimento, e amenizar os desafios dos refugiados na cidade. "A Cáritas 
recebeu esse desafio com muita responsabilidade, pois entendemos que é o momento 
de estendermos às mãos aqueles que tanto precisam. A reforma vem em boa hora, e 
vamos nos mobilizar para que as obras iniciem o mais rápido e tragam impacto o 
quanto antes”, destacou. 
 

Desafio de acolhida 
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Segundo dados do sistema de registro da Polícia Federal, cerca de 16 mil venezuelanos 
haviam solicitado formalmente refúgio em Manaus até abril de 2019. Atualmente, são 
1.115 venezuelanos distribuídos em seis abrigos espalhados da cidade. 
 
Segundo a secretária adjunta da SEJUSC, Edmara Cambaúva, o Governo do Estado tem 
realizado vários esforços para apoiar e amenizar a situação dos refugiados na cidade. 
 
“O governo, junto com os atores locais, tem feito um esforço para auxiliar a população 
venezuelana que desembarca todos os dias na cidade. Desde ações na ponta, 
propiciando acesso aos serviços básicos, até ações de mobilização conjunta com outras 
pastas”, destacou. 
 
O número de venezuelanos fora do seu país é resultado de um intenso e contínuo 
fluxo de saída. Mais de 4,8 milhões de pessoas já haviam deixado o país até junho 
desse ano. Cerca de 115 mil solicitaram refúgio no Brasil, segundo a Polícia Federal. 
 
Os países latino-americanos estão recebendo a vasta maioria dos venezuelanos, com a 
Colômbia respondendo por cerca de 1,3 milhão, seguida pelo Peru (768 mil), Chile (288 
mil), Equador (263 mil), Brasil (168 mil) e Argentina (130 mil). O México e os países da 
América Central e do Caribe também recebem um número significativo de refugiados e 
migrantes da Venezuela. 
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DATA 11/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.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  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 
Projeto do Governo Federal promete fortalecer o atendimento a mulheres vítimas 

de violência doméstica no estado 

https://amazonasnoticias.com.br/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
https://amazonasnoticias.com.br/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
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Nesta quarta (09) e quinta-feira (10/10), o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), está em 

Brasília (DF), para articular apoio 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 (05/10), 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. 


