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DATA 07/11/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Erro Administrativo 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/entidades-de-pcds-do-amazonas-

podem-ter-auxilio-governamental-cortado 

TÍTULO Entidades de PCD’s do Amazonas podem ter auxílio governamental cortado 
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Após a nova reforma do governo que extingue a Secretaria da Pessoa com Deficiência 

(Seped) para juntá-la como núcleo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
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Cidadania (Sejusc), mais de 20 entidades representantes de grupos de autistas e portadores 

de deficiência (PCDs) estão inconformados pelo fim do repasse do fomento prometido pelo 

antigo órgão, que chegou até a ter publicação em edital de sua aprovação no dia 26 de julho 

deste ano. 

Na última terça-feira (05), a secretária da Sejusc, Caroline Brás, comunicou para as 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) habilitadas no edital da Seped 2019, que até o 

momento está impedida de autorizar tais pagamentos com a justificativa de erros cometidos 

pelo próprio governo nos trâmites do referido edital.  

“Existem entidades que só conseguem sobreviver graças a esses projetos, sem eles 

simplesmente não dá. Nós que trabalhamos com autistas graves e severos, por exemplo, 

usamos esse dinheiro para pagar os técnicos, locomoção dos membros, etc. Seguimos todos 

os passos orientados no edital e só fizemos as contratações após a publicação no diário 

oficial, chegamos até a assinar o termo de fomento juntos de outras instituições. Com essa 

situação se alastrando, algumas organizações precisarão até fechar as portas”, relatou Leida 

Brasil, presidente da Associação de Amigos dos Autista (AMA). 

Solução 

A presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam), Ingrid 

Mendonça, afirma que algumas organizações já estão há 2 meses sem pagar os funcionários, 

já que esse dinheiro ficou prometido para ser distribuído no dia 5 de outubro. Ao todo, cada 

entidade contemplada no edital receberia R$ 120 mil para arcar com os custos de 

contratações, alimentação e transporte. 

“Caso não seja salvo o processo, cada organização terá que arcar sozinha com as multas 

trabalhistas e todos os problemas que não temos como pagar.  Eles falaram para nós que não 

tem o que ser feito, que estão tentando salvar, mas que mesmo que consigam o dinheiro só 

iria sair no ano que vem”, informou a presidente da Advam. 

Já a assessoria em nota, diz “que independente do resultado da análise da Procuradoria do 

Estado (PGE/AM), nenhuma instituição será prejudicada, uma vez que trata com seriedade 

e agilidade a execução do processo, dentro dos trâmites legais”. 
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A Sejusc também marcou nova reunião para estar segunda-feira (11), com as OSCs e 

CONEDE, para divulgar uma decisão final. Por outro lado, as OSCs se posicionaram 

colocando as despesas assumidas desde setembro já na execução dos serviços e que não 

podem ficar desamparadas por tal responsabilidade da máquina pública. As instituições 

afirmam que são milhares de PCDs que estavam contando com esses serviços que lhe 

trariam dignidades e qualidade de vida. 

Também em nota o órgão esclarece que o “repasse dos recursos está temporariamente 

suspenso diante da necessidade de análise das formalidades do processo junto à 

Procuradoria Geral do Estado”. 

“Eles alegam para nós que isso é derivado de irregularidades administrativas no processo do 

edital, realizado pelo governo anterior da extinta Seped. Mas nós não sabíamos de nada 

disso, só ficamos cientes da situação depois que nos convocaram para a reunião, após as 

reclamações do não cumprimento do pagamento”, relata Leida. 
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DATA 07/11/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-realiza-atividade-com-emissao-de-

documentos-para-pessoas-em-situacao-de-rua-no-centro-de-manaus/ 

TÍTULO 
Sejusc realiza atividade com emissão de documentos para pessoas em situação de rua no centro 

de Manaus 
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Iniciativa do Veículo  
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Esta é a terceira vez que o órgão realiza ações voltadas a pessoas em situação de 

rua em 2019; a próxima atividade acontecerá no dia 12 de novembro 
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Nesta quarta-feira (06/11), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou uma ação de 

cidadania para pessoas em situação de rua, na Comunidade Católica Nova Aliança, 

no Centro de Manaus. A atividade, que teve por objetivo promover o acesso a 

direitos sociais por meio da documentação, contou com emissão de primeira e 

segunda via de RG. 

Ao todo, mais de 30 pessoas foram atendidas durante a atividade. De acordo com 

a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é intensificar as ações de cidadania 

para este público. “O acesso à documentação é o primeiro passo para garantia de 

diversos direitos e benefícios sociais”, ressalta a titular da pasta. “Com a 

documentação, a pessoa pode ser cadastrada nos programas sociais oferecidos pelo 

Governo municipal e estadual”. 

Esta é a terceira vez que a Sejusc realiza ações voltadas a pessoas em situação de 

rua em 2019. Em outras edições, o público contou também com serviços sociais 

como corte de cabelo, doação de roupas e palestras. 

Atendimento – A Sejusc dispõe de uma gerência de políticas à população em 

situação de rua, que tem por objetivo encaminhar e articular atividades que 

garantam os direitos do público, em parceria com instituições. 

O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da 

Sejusc, localizada na rua Bento Maciel, 2, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis. 

O cidadão também pode entrar em contato pelo e-mail gppar@sejusc.am.gov.br. 

Próximas ações – No dia 12 de novembro, a Sejusc realizará uma nova ação com 

emissão de documentos para pessoas em situação de rua. Desta vez a atividade 

acontecerá na Fundação Allan Kardec, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 

1.507, Adrianópolis. 


