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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Roteiro Amazônico EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 

http://www.portalroteiroamazonico.com.br/site/noticia/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 

  

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 

http://www.portalroteiroamazonico.com.br/site/noticia/em-brasilia--sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
http://www.portalroteiroamazonico.com.br/site/noticia/em-brasilia--sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
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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. 
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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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Outubro/19 

  09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Projeto Em Foco 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-articula-apoio-a-

emendas-para-implantar-casa-da-mulher-brasileira-no-am 

TÍTULO Governo articula apoio a emendas para implantar casa da mulher brasileira no 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  

 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-articula-apoio-a-emendas-para-implantar-casa-da-mulher-brasileira-no-am
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-articula-apoio-a-emendas-para-implantar-casa-da-mulher-brasileira-no-am
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Nesta quarta (9) e quinta-feira (10), membros da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc) estão em Brasília (DF), para articular apoio a emendas 

parlamentares com o objetivo de efetivar a implantação da Casa da Mulher Brasileira no 

Amazonas. 

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”, frisou. 

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. 
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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Repórter Parintins EDITORIA/ COLUNA Projeto Em Foco 

LINK 

https://reporterparintins.com.br/?q=276-conteudo-103843-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  

 

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. 

  

https://reporterparintins.com.br/?q=276-conteudo-103843-em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas
https://reporterparintins.com.br/?q=276-conteudo-103843-em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-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 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. 
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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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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Metropolitano Manaus EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://metropolitanomanaus.news/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  

 

https://metropolitanomanaus.news/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
https://metropolitanomanaus.news/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
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Projeto do Governo Federal promete fortalecer o atendimento a 

mulheres vítimas de violência doméstica no estado 

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”. 
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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. 
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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO 
Amazônia Sem 

Fronteira 
EDITORIA/ COLUNA Cidade 

LINK 

http://amazoniasemfronteira.com.br/noticias/cidade/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 
 

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 

http://amazoniasemfronteira.com.br/noticias/cidade/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
http://amazoniasemfronteira.com.br/noticias/cidade/em-brasilia-sejusc-articula-implantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-no-amazonas/
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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. 
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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Interior 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/em-nhamunda-comunitarios-participam-de-

palestras-sobre-direitos-da-pessoa-idosa/ 

TÍTULO Em Nhamundá comunitários participam de palestras sobre direitos da pessoa idosa  

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/em-nhamunda-comunitarios-participam-de-palestras-sobre-direitos-da-pessoa-idosa/
https://www.fatoamazonico.com/em-nhamunda-comunitarios-participam-de-palestras-sobre-direitos-da-pessoa-idosa/
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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/servico-de-apoio-a-mulheres-vitimas-de-violencia-

registra-mais-de-3-mil-atendimentos/ 

TÍTULO Serviço de apoio a mulheres vítimas de violência registra mais de 3 mil atendimentos  

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 rede de atendimento e proteção destinada a mulheres 
vítimas de violência coordenada pelo Governo do Amazonas, 

https://manausalerta.com.br/servico-de-apoio-a-mulheres-vitimas-de-violencia-registra-mais-de-3-mil-atendimentos/
https://manausalerta.com.br/servico-de-apoio-a-mulheres-vitimas-de-violencia-registra-mais-de-3-mil-atendimentos/
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por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc), atendeu mais de 3 mil 
mulheres em 2019 no estado. Os números são referentes ao 
período entre janeiro e setembro deste ano. 

Os atendimentos são feitos pelo Serviço de Apoio Emergencial 
a Mulher (Sapem), que oferece orientação social, 
acompanhamento psicológico, jurídico e condução da vítima 
para exames no Instituto Médico Legal, além da busca de 
pertences e acolhimento provisório. 

De janeiro a setembro, o Sapem registrou um total de 3.055 
atendimentos. Apenas em julho e agosto deste ano, foram 
835 mulheres atendidas – a maioria no sétimo mês do ano. 
“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. Aqui no Sapem 
contamos com esse cuidado, com profissionais de várias 
áreas. A mulher deve entender que ela não é a culpada e que 
ela pode se empoderar para viver fora dessa relação 
abusiva”, destacou a titular da Sejusc, Caroline Braz. 

Como denunciar 

O Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) está 
localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, atrás da 
Delegacia da Mulher, no Parque 10, e o Centro Estadual de 
Referência e Apoio à Mulher (Cream) fica na avenida 
Presidente Kennedy, bairro Educandos. Além disso, as vítimas 
podem realizar denúncias em qualquer Distrito Integrado de 
Polícia (DIP), na Delegacia Especializada em Crimes contra a 
Mulher (DECCM), na avenida Mário Ypiranga, no Parque 10, e 
na Delegacia na Mulher, anexa ao 13º DIP. 

Já o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) 
é a porta de saída de serviços e oferece atendimento social, 
psicológico, com encaminhamento para benefícios sociais. O 
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Cream articula com os outros programas, como o Núcleo de 
Atendimento a Mulher, da Defensoria Pública de Estado, com 
o Juizado de combate à violência contra a Mulher e Núcleo do 
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). 

A Sejusc destaca também que as denúncias de violência 
doméstica podem 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. 

Incentivo à independência 

Nesta gestão, a Sejusc está trabalhando a política de 
prevenção a casos de violência doméstica, com foco no 
incentivo e empoderamento de mulheres, além da 
capacitação das Redes de Atendimento às Vítimas de 
Violência no interior. 

Em Itacoatiara, o órgão inaugurou em junho a primeira 
unidade do Serviço de Apoio a Mulheres, Idosos e Crianças 
(Samic), com atendimento social e psicólogo. 

No primeiro semestre, equipes do órgão estiveram nos 
municípios de Itapiranga, Parintins, Itacoatiara e Iranduba 
com ações educativas e capacitação da rede de atendimento. 

A previsão é que novas unidades do Samic sejam inauguradas 
até o fim do ano. 

*As informações são da assessoria 
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DATA 09/10/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO 
Portal Gazeta do 

Amazonas 
EDITORIA/ COLUNA Amazonas e Região 

LINK 
http://portalgazetadoamazonas.com.br/arquivos/31676  

TÍTULO  

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://portalgazetadoamazonas.com.br/arquivos/31676
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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. 

 


