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DATA 19/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Um ano depois 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-150-familias-vitimas-de-

incendio-no-educandos-vao-ser-indenizadas 

TÍTULO Mais de 150 famílias vítimas de incêndio no Educandos vão ser indenizadas 

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/manaus/news/mais-de-150-familias-vitimas-de-incendio-no-educandos-vao-ser-indenizadas
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-150-familias-vitimas-de-incendio-no-educandos-vao-ser-indenizadas
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Próximo de completar um ano do incêndio ocorrido no bairro de Educandos, na Zona Sul de 

Manaus, o Governo do Estado e Defensora Pública do Amazonas (DPE-AM) assinaram na 

segunda-feira (18) um termo de cooperação para indenizar 152 famílias já identificadas que 

perderam suas casas durante o sinistro. O pagamento será efetuado na primeira quinzena de 

dezembro. O anúncio do pagamento de indenização aconteceu após a posse dos dez novos 

defensores públicos do Estado ocorrida na sede do Governo do Amazonas, localizada na 

avenida Brasil, bairro Compensa, na Zona Oeste da capital. 

“Nesse momento serão 152 famílias [indenizadas] com a possibilidade de chegar a 400 

beneficiadas. Nós estamos fazendo, até o final do ano, junto à Defensoria Pública, mais de 

250 [são 245] audiências para identificar aquelas outras famílias atingidas por esse sinistro. 

O trabalho está sendo feito junto a várias secretarias para haja o cruzamento desses dados e 

que as pessoas indenizadas sejam, de fato, as merecedoras”, afirmou o governador Wilson 

Lima. 

As soluções contemplam Cheque Moradia no valor de R$ 35 mil, destinados aos moradores 

cuja posse é legalmente documentada; de R$ 15 mil por danos materiais decorrentes do 

incêndio, destinados aos proprietários não moradores; e Auxílio Moradia, com uma 

compensação financeira por bens, no valor de R$ 6 mil reais para inquilinos e aqueles que 

moravam em imóveis cedidos. 

A partir do próximo dia 25, as outras 245 famílias participarão de audiências na DPE-AM 

para tratar dos processos de indenização, tendo a participarão de representantes de 

Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). 

“São duas semanas seguidas [de audiências] em que reforçamos o coletivo, porque o que a 

gente também não acha justo é que pessoas que não foram vítimas do incêndio se 

beneficiem dessa indenização. Será feito um verdadeiro pente fino”, destacou o defensor 

público geral do Estado, Rafael Barbosa. 

Além de indenizações às famílias, Wilson Lima destacou em coletiva de imprensa que será 

criado um projeto junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o intuito 

de revitalizar a área afetada pelo incêndio. “Já há uma disposição do BID em fazer um 
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financiamento para que a gente possa revitalizar aquela área e a Secretaria de Estado de 

Infraestrutura já está fazendo a construção desse projeto de paisagismo”, afirmou. 

O incêndio do “Bodozal” do Educandos ocorreu na noite do dia 17 de dezembro do ano 

passado e é considerado um dos maiores da história da capital, com cerca de 600 famílias 

desabrigadas e quase o mesmo quantitativo de residências destruídas, a maioria barracos de 

madeira. 

Famílias da ‘Sharp’ são beneficiadas 

A indenização para 39 famílias que foram retiradas da comunidade da Sharp, no Armando 

Mendes, na Zona Leste da capital, para as obras do Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus (Prosamim) também foi anunciada pelo Governo do Estado durante 

solenidade ocorrida ontem. As famílias aguardavam o pagamento desde 2015. 

O pagamento acontecerá no próximo dia 26 de novembro, na sede da Superintendência 

Estadual de Habitação (Suhab), localizada na alameda Cosme Ferreira, Coroado 3, Zona 

Leste da cidade. Serão entregues 37 Cheques Moradia, no valor de R$ 35 mil cada, e dois 

Auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil. 
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DATA 19/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Viva Manaus EDITORIA/ COLUNA Eventos 

LINK 

https://vivamanaus.com/2019/11/19/dia-nacional-da-consciencia-negra-movimenta-

quilombo-urbano-de-sao-benedito/ 

TÍTULO Dia nacional da Consciência Negra movimenta quilombo urbano de São Benedito 

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://vivamanaus.com/2019/11/19/dia-nacional-da-consciencia-negra-movimenta-quilombo-urbano-de-sao-benedito/
https://vivamanaus.com/2019/11/19/dia-nacional-da-consciencia-negra-movimenta-quilombo-urbano-de-sao-benedito/
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Até 24 de novembro acontecerão atividades em diferentes bairros em 
alusão à data 

A semana do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de 
novembro, contará com programação em diferentes pontos de Manaus. 

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), nesta quarta-feira (20/11), o 

Quilombo Urbano de São Benedito, na rua Japurá, Praça 14, receberá 
manifestações em alusão à data, que faz referência ao dia da morte de 

Zumbi dos Palmares. A ação iniciará às 8h, com serviços de saúde e café 
da manhã, além de cortejos afros com o Professor Otto e o Grupo de 
Capoeira Dendê Maruô, do Mestre Dinho. 

A programação terá ainda exposição de artesanato da Associação Crioula 
do Barranco de São Benedito. A partir do meio-dia, o público poderá 

conferir atrações musicais como Pagode do Quilombo, Vem K Sambar, 
Couro Velho, Grupo 14 Bis e Pão Torrado. 

Encontro – Na quinta-feira (21/11), com o tema “Histórias da 

Religiosidade Local”, acontecerá o quinto Encontro Inter-Religioso, no 
auditório do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), na avenida Sete de 
Setembro, 1.975, no Centro. 

Nesta edição, das 13h30 às 17h, o evento trará a matriz africana para 
interação com novas concepções religiosas em mesas temáticas, com a 
participação de representantes do Estado e do Município. 

Caminhada – Na sexta-feira (22/11), os moradores da zona norte vão se 

unir na 4ª Caminhada de Conscientização Étnica Racial do Viver Melhor 2. 
A concentração será às 15h30, na avenida da Conquista, na sede do 
Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM VI). 

Roda de conversa – Para encerrar a programação, no domingo (24/11), 
às 10h, acontecerá o H2 Black, no Centro Estadual de Convivência da 

Família Mutirão (rua Penetração, s/nº, bairro Amazonino Mendes), com 
uma roda de conversa que abordará a importância do Dia da Consciência 

Negra, os benefícios da Lei e a interpretação da juventude sobre o cenário 
atual. 

Entre as atrações do evento, estão confirmados os DJs Carapanã e 

Pâmmy, os MCs Jander Manauara, Catarina, Deby Mitsue e Malhado 
Monstro, além dos grafiteiros Lobão, Adonay e Buk. 
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DATA 19/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/defensoria-inicia-nova-fase-de-audiencias-com-

familias-desabrigadas-apos-incendio-no-educandos/ 

TÍTULO 
Defensoria inicia nova fase de audiências com famílias desabrigadas após incêndio no 

Educandos 

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 – Na próxima segunda-feira (25), a Defensoria Pública Especializada em Atendimento de 
Interesses Coletivos (DPEAIC) dará início à segunda fase de atendimentos às famílias que ficaram 
desabrigadas após incêndio no bairro Educandos, zona sul de Manaus. A realização de audiências 
embasará o pagamento de indenizações pelos danos sofridos. O objetivo é reunir documentos e 
coletar informações que comprovem os prejuízos. Serão realizadas 245 audiências até o dia 4 de 
dezembro. 

https://d24am.com/amazonas/defensoria-inicia-nova-fase-de-audiencias-com-familias-desabrigadas-apos-incendio-no-educandos/
https://d24am.com/amazonas/defensoria-inicia-nova-fase-de-audiencias-com-familias-desabrigadas-apos-incendio-no-educandos/
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As audiências realizadas pela Defensoria fazem parte do cumprimento do Termo de 

Cooperação assinado na segunda-feira (18), pelo defensor público geral, Rafael Barbosa, e 

o governador do Estado, Wilson Lima, na sede do governo. De acordo com o Termo de 

Cooperação, 152 famílias que perderam suas moradias no incêndio do Educandos, no dia 

17 de dezembro de 2018, já estão aptas a receber as indenizações. Estas famílias já haviam 

passado por audiências com a Defensoria, que tem feito o atendimento jurídico aos 

desabrigados desde a ocorrência do incidente. 

A parceria com a Defensoria foi a solução encontrada para que o Governo pudesse atender 

as famílias que moravam no Educandos, bairro que fica em área da administração 

municipal. O Termo de Cooperação é também uma solução extrajudicial para o problema, 

o que evita o desgaste com possíveis ações judiciais, que prolongariam o tempo de espera 

das pessoas que sofreram prejuízos com o incêndio. 

Para receber as famílias, a DPEAIC elaborou um cronograma de audiências com datas e 

horários marcados. O calendário está disponível no site da Defensoria 

– https://www.defensoria.am.def.br/ e nas redes sociais da instituição. 

A segunda fase das audiências será feita no núcleo da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas (DPE-AM) da rua 24 de Maio, Centro, 321, onde é realizado o atendimento da 

DPEAIC. Os horários estão distribuídos entre 8h e 13h50. 
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DATA 19/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Blog do Mário Adolfo EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-vai-indenizar-familias-que-

perderam-casas-em-incendio-no-educandos/ 

TÍTULO Governo vai indenizar famílias que perderam casas em incêndio no Educandos 

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  

 

Onze meses após o incêndio ocorrido no bairro Educandos, zona Sul de 

Manaus, o governador Wilson Lima e o defensor público geral, Rafael 

Barbosa, assinaram, nesta segunda-feira, 18/11, termo de cooperação 

para indenizar 152 famílias que perderam suas moradias. Wilson Lima 

também anunciou que o Governo do Estado vai pagar a indenização de 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-vai-indenizar-familias-que-perderam-casas-em-incendio-no-educandos/
https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-vai-indenizar-familias-que-perderam-casas-em-incendio-no-educandos/
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39 famílias que foram retiradas da comunidade da Sharp, no Armando 

Mendes, zona leste da capital. 

Inicialmente 152 famílias receberão as indenizações. Outras 245 famílias 

participam de audiências, na DPE-AM, a partir do próximo dia 25, para 

tratar dos processos de indenização. 

“Nós estamos fazendo ainda, até o final do ano, com a Defensoria 

Pública, mais de 250 audiências para identificar aquelas outras famílias 

que foram atingidas por esse sinistro. Esse trabalho está sendo feito 

junto com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com a Secretaria de Assistência 

Social do Estado e do Município, com a Defensoria Pública, para que 

haja o cruzamento desses dados e que as pessoas que sejam 

indenizadas sejam, de fato, as que estavam ali naquela área”, ressaltou o 

governador. 

A formalização da cooperação e o anúncio das indenizações foram feitos 

na sede do Governo, bairro Compensa II, zona oeste de Manaus, após a 

solenidade de posse de dez novos defensores públicos, aprovados em 

concurso, e que vão ocupar polos da DPE-AM no interior do estado. 

O pagamento das indenizações para as famílias do Educandos será feito 

na primeira quinzena de dezembro. As soluções de moradia contemplam 

Cheque Moradia no valor de R$ 35.000,00, destinado aos efetivos 

moradores cuja posse é legalmente documentada; de R$ 15.000,00 por 

danos materiais decorrentes do incêndio, destinados aos proprietários 

não moradores; e Auxílio Moradia, com uma compensação financeira 

pelos bens imóveis, no valor de R$ 6.000,00 para inquilinos e cedidos. 
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DATA 19/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Indenizações 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/dpe-divulga-cronograma-de-

audiencias-com-vitimas-de-incendio-no-educandos 

TÍTULO DPE divulgado cronograma de audiências com vítima de incêndio no Educandos 

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  

 

Na próxima segunda-feira (25), a Defensoria Pública Especializada em Atendimento de 

Interesses Coletivos (DPEAIC) dará início à segunda fase de atendimentos às famílias que 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/dpe-divulga-cronograma-de-audiencias-com-vitimas-de-incendio-no-educandos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/dpe-divulga-cronograma-de-audiencias-com-vitimas-de-incendio-no-educandos
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ficaram desabrigadas após incêndio no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. A realização 

de audiências seguirá um cronograma e embasará o pagamento de indenizações pelos danos 

sofridos. O objetivo é reunir documentos e coletar informações que comprovem os prejuízos. 
Serão realizadas 245 audiências até o dia 4 de dezembro. 

As audiências realizadas pela Defensoria fazem parte do cumprimento do Termo de 

Cooperação assinado na segunda-feira (18) pelo defensor público geral, Rafael Barbosa, e o 

governador do Estado, Wilson Lima, na sede do governo. 

De acordo com o documento, 152 famílias que perderam suas moradias no incêndio do 

Educandos, no dia 17 de dezembro de 2018, já estão aptas a receber as indenizações. Estas 

famílias já haviam passado por audiências com a Defensoria, que tem feito o atendimento 

jurídico aos desabrigados desde a ocorrência do incidente. 

O Termo de Cooperação é também uma solução extrajudicial para o problema, o que evita o 

desgaste com possíveis ações judiciais, que prolongariam o tempo de espera das pessoas 

que sofreram prejuízos com o incêndio. 

Para receber as famílias, a DPEAIC elaborou um cronograma de audiências com datas e 

horários marcados. O calendário está disponível no site da Defensoria - 

https://www.defensoria.am.def.br/ e nas redes sociais da instituição. 

A segunda fase das audiências será feita no núcleo da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas (DPE-AM) da rua 24 de Maio, Centro, 321, onde é realizado o atendimento da 

DPEAIC. Os horários estão distribuídos entre 8h e 13h50. 

O defensor público Thiago Nobre Rosas, responsável pela DPEAIC, informa que os 

interessados devem estar atentos a algumas orientações. Para comparecer às audiências, as 

famílias precisam chegar 15 minutos antes da hora marcada, levar as testemunhas e 

documentos que comprovem a moradia no dia do incêndio, caso tenham. 

“Isso não quer dizer que quem chegar fora do horário deixará de ser atendido. Quem chegar 

fora do horário será atendido no mesmo dia, mas ao término da pauta ordinária”, explica o 

defensor Thiago Rosas. 
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Defensoria Pública, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e as secretarias de 

Assistência Social do Estado e do Município atuam no trabalho de cruzamento de dados 

para que as pessoas indenizadas sejam, de fato, as que estavam naquela área atingida pelo 

incêndio. 

Soluções de moradia 

O pagamento das indenizações para as primeiras famílias do Educandos será feito na 

primeira quinzena de dezembro. As soluções de moradia contemplam Cheque Moradia no 

valor de R$ 35.000,00, destinado aos efetivos moradores cuja posse é legalmente 

documentada; de R$ 15.000,00 por danos materiais decorrentes do incêndio, destinados aos 

proprietários não moradores; e Auxílio Moradia, com uma compensação financeira pelos 

bens imóveis, no valor de R$ 6.000,00 para inquilinos e cedidos. 
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DATA 19/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA São Benedito 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/cultura/179102/dia-nacional-da-consciencia-negra-

movimenta-quilombo-urbano  

TÍTULO Dia Nacional da Consciência Negra movimenta quilombo urbano 

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 semana do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de 

novembro, contará com programação em diferentes pontos de Manaus. Com o apoio do 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc), nesta quarta-feira (20), o Quilombo Urbano de São Benedito, na 

rua Japurá, Praça 14, receberá manifestações em alusão à data, que faz referência ao dia 

https://d.emtempo.com.br/cultura/179102/dia-nacional-da-consciencia-negra-movimenta-quilombo-urbano
https://d.emtempo.com.br/cultura/179102/dia-nacional-da-consciencia-negra-movimenta-quilombo-urbano
https://d.emtempo.com.br/amazonas/178319/video-manaus-sedia-encontro-nacional-sobre-violencia-domestica
https://d.emtempo.com.br/amazonas/178319/video-manaus-sedia-encontro-nacional-sobre-violencia-domestica
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da morte de Zumbi dos Palmares. A ação iniciará às 8h, com serviços de saúde e café da 

manhã, além de cortejos afros com o Professor Otto e o Grupo de Capoeira Dendê 

Maruô, do Mestre Dinho. 

 

A programação terá ainda exposição de artesanato da Associação Crioula do Barranco 

de São Benedito. A partir do meio-dia, o público poderá conferir atrações musicais 

como Pagode do Quilombo, Vem K Sambar, Couro Velho, Grupo 14 Bis e Pão 

Torrado. 

 

Encontro 
 

Na quinta-feira (21), com o tema “Histórias da Religiosidade Local”, acontecerá o 

quinto Encontro Inter-Religioso, no auditório do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), 

na avenida Sete de Setembro, no Centro. 

 

Nesta edição, das 13h30 às 17h, o evento trará a matriz africana para interação com 

novas concepções religiosas em mesas temáticas, com a participação de representantes 

do Estado e do Município. 

 

Caminhada 
 

Na sexta-feira (22), os moradores da zona norte vão se unir na 4ª Caminhada de 

Conscientização Étnica Racial do Viver Melhor 2. A concentração será às 15h30, na 

avenida da Conquista, na sede do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM VI). 

 

Roda de conversa 
 

Para encerrar a programação, no domingo (24), às 10h, acontecerá o H2 Black, no 

Centro Estadual de Convivência da Família Mutirão (rua Penetração, bairro Amazonino 

Mendes), com uma roda de conversa que abordará a importância do Dia da Consciência 

Negra, os benefícios da Lei e a interpretação da juventude sobre o cenário atual. 

 

Entre as atrações do evento, estão confirmados os DJs Carapanã e Pâmmy, os MCs 

Jander Manauara, Catarina, Deby Mitsue e Malhado Monstro, além dos grafiteiros 

Lobão, Adonay e Buk. 

 

*Com informações da assessoria  

 


