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DATA 04/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Evento 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/174517/simposio-discute-politicas-de-

socioeducacao-no-amazonas 

TÍTULO Simpósio discute políticas de socioeducação 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- Voltado para universitários e pessoas que trabalham nos centros 

socioeducativos, acontece na segunda-feira (7) o simpósio “Programas de Privação e 

Restrição de Liberdade de Adolescentes do Amazonas”, a partir das 8h, no auditório 

Alalaú da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas (Faced/Ufam). 

O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). A inscrição é gratuita e pode ser 

feita no dia do evento. 
 

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
https://d.emtempo.com.br/amazonas/173958/video-wilson-lima-anuncia-reforma-administrativa-e-reduz-secretarias
https://d.emtempo.com.br/amazonas/173958/video-wilson-lima-anuncia-reforma-administrativa-e-reduz-secretarias
https://d.emtempo.com.br/amazonas/173958/video-wilson-lima-anuncia-reforma-administrativa-e-reduz-secretarias
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No encontro, estarão presentes os diretores dos cinco centro socioeducativos do 

Amazonas, além da gerente do Departamento de Atendimento Socioeducativo da 

Sejusc, Adriana Maria Penha; do coordenador estadual do programa Justiça Presente 

(ONU/CNJ), Ricardo Peres da Costa; e do juiz da Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas, Luiz Claudio Chaves. 

 

“Queremos aproximar os acadêmicos do curso de Pedagogia da Ufam e as instituições 

que executam medidas socioeducativos. A ideia é preparar os universitários para que, 

posteriormente, eles possam realizar extensão ou estágio nos centros socioeducativos”, 

sintetizou a titular da Sejusc, Caroline Braz. 

 

*Com informações da assessoria  
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DATA 04/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/wilson-lima-destaca-resgate-da-cidadania-aos-

moradores-do-igarape-do-sao-raimundo/ 

TÍTULO Wilson Lima destaca resgate da cidadania aos moradores do igarapé do São Raimundo  

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  

 

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, na 
manhã desta sexta-feira (4), da entrega de cheques de 

https://manausalerta.com.br/wilson-lima-destaca-resgate-da-cidadania-aos-moradores-do-igarape-do-sao-raimundo/
https://manausalerta.com.br/wilson-lima-destaca-resgate-da-cidadania-aos-moradores-do-igarape-do-sao-raimundo/
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indenizações, bônus-moradia, auxílio-moradia e Fundo de 
Comércio, no valor total de R$ 1.109.620,90, para moradores 
do Igarapé do São Raimundo, no Bariri, rua Walter Rayol, 
localizados no bairro Presidente Vargas, zona oeste da capital. 

As indenizações pagas são referentes à área de intervenção 
do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus 
(Prosamim) e está sendo executada por uma força-tarefa do 
Governo do Estado, sob a coordenação da Unidade Gestora 
de Projetos Especiais (UGPE). A intervenção tem por objetivo 
realizar obras e ações socioambientais para revitalização de 
espaços com grave degradação ambiental e resgate da 
qualidade vida das famílias. 

“Quando a gente faz esse gesto, nós estamos garantindo 
dignidade a essas pessoas. Muitas delas, desde 2009, 
algumas desde 2012, esperavam esses processos serem 
concluídos; e hoje elas têm a satisfação de estarem aqui 
recebendo seus cheques”, afirmou Wilson Lima. 

O primeiro pagamento foi realizado no dia 17 de setembro e 
contemplou 37 famílias, sendo 18 indenizações de imóveis, 
dois bônus-moradia, 12 auxílio-moradia e cinco indenizações 
de Fundo de Comércio. O segundo pagamento ocorreu no 
último dia 27 de setembro, quando foram atendidas 42 
famílias. Nesta sexta-feira (04/10), 23 famílias foram 
contempladas. Nas três fases já foram pagos o total de R$ 
3.853.872,74. 

“O Governo do Estado está fazendo intervenções naquela 
área. Em dezembro devemos entregar a terceira parte desse 
programa de assentamento, em parceria com o BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), que acontece na bacia 
do São Raimundo. São atitudes como essa que o Governo 
tem tomado que têm garantido para as pessoas o resgate 
dessa cidadania”, completou o governador. 

Força-tarefa 
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Para que o processo de compensação dos moradores da área 
ganhasse celeridade, uma força-tarefa do Governo do Estado 
foi montada, com equipes da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura (Seinfra); Unidade Gestora de Projetos 
Especiais (UGPE); Secretaria de Estado de Habitação 
(Suhab); Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc); Secretaria Estadual de Assistência Social 
(Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 
(FPS). 

“Conseguimos dar celeridade com a união dessas secretariais 
– conforme a determinação do governador – e fizemos essa 
força-tarefa. Na semana que vem a gente paga mais sete 
famílias e consegue concluir a frente da bacia do São 
Raimundo”, adiantou a diretora-presidente da Suhab, Keilla 
Cunha. 

“Essa obra específica que o governador fez o pagamento dos 
beneficiários, chama-se Walter Rayol, que é aquela região do 
Bariri, entre os bairros do São Raimundo e Presidente Vargas. 
Essa obra, na verdade, foi um acordo adicional que fizemos 
com o BID para conseguirmos tirar daquela área de 
inundação em torno de 100 famílias. O pagamento de hoje 
(4) é justamente para a liberação da área”, explicou o 
coordenador da UGPE, Marcellus Campêlo. 

Entre os beneficiados com bônus-moradia de R$ 50 mil, 
estava o aposentado Raimundo Nonato Freitas, 70 anos, que 
morou na rua Walter Rayol por 51 anos. Por conta da 
precariedade do local, que se agrava no período das chuvas, 
Raimundo se diz aliviado com a celeridade do Governo do 
Estado em resolver a situação das famílias. “Vai mudar muita 
coisa na minha vida. Esse dinheiro foi bem-vindo agora. Vou 
montar um negócio pra mim, colocar a família para tomar 
conta”, afirma Raimundo sobre os futuros planos. 

*Com informações da assessoria 


