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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Ação Social 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/igreja-abre-as-portas-e-pac-em-

movimento-entrega-mais-de-170-documentos 

TÍTULO Igreja abre as portas e PAC em movimento entrega mais de 170 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  

 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/igreja-abre-as-portas-e-pac-em-movimento-entrega-mais-de-170-documentos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/igreja-abre-as-portas-e-pac-em-movimento-entrega-mais-de-170-documentos


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Novembro/19 

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

Cidadania (Sejusc), levou o projeto PAC em Movimento para três ações sociais, no último 

sábado (09), em diferentes bairros de Manaus. 

Documentos como carteira de identidade, primeira e segunda via, e certidões de 

nascimento, além de itens necessários para documentação básica foram oferecidos no 

Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim, no Japiim, durante as 

atividades da ação Engenharia Comunitária; na Igreja Católica de Santa Luzia, em parceria 

com o projeto Dinamite – Uma Explosão de Solidariedade, que atua no bairro Santa Luzia; 

e no Parque das Garças, no Novo Aleixo.   

A titular da Sejusc, Caroline Braz, explica que a proposta é descentralizar os serviços e 

chegar cada vez mais próximo do cidadão. Ela destaca que, a partir de agora, a pasta 

também disponibiliza documentação em domicílio para pessoas com deficiência (PCDs). 

“Levamos as nossas equipes até à casa das pessoas para emissão de documentos e, assim, 

facilitar a vida do cidadão. A nossa proposta é expandir o atendimento voltado a esse 

público, trabalhando com políticas públicas efetivas”, afirmou a secretária durante uma 

visita à residência de Mariano Oliveira, morador do bairro Santa Luzia que tem dificuldade 

de locomoção e precisa da segunda via da identidade. “Proporcionar esses serviços significa 

dar dignidade à população”. 

Para a autônoma Paula Gomes, o atendimento em domicílio é muito importante para 

famílias como a dela, que não têm condições de sair de casa com frequência. 

“É difícil sair de casa com o meu irmão. Além da dificuldade de locomoção, não temos 

como pagar o transporte e, com a equipe vindo até a nossa casa, trazendo o atendimento, 

agiliza parte do processo”, comentou Paula. 

Projetos 

Na sexta edição, o Engenharia Comunitária, que envolve mais de 100 profissionais e 

oferece para comunidade serviços de saúde e cidadania, teve o apoio do Estado pela 

primeira vez. A coordenadora Rita Nobre enfatizou que a parceria traz novas oportunidades 

para a população. 
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“Com a estrutura para emissão de documentos básicos, o cidadão pode conseguir benefícios 

que, às vezes, muitas pessoas perdem por não ter uma carteira de identidade”, explica a 

coordenadora. 

Já o Dinamite – Uma Explosão de Solidariedade atende 70 famílias no bairro Santa Luzia e, 

em parceria com a Sejusc, entregou mais de 170 documentos na manhã de sábado.   

“A parceria com o Estado é importante para levar cidadania para dentro do bairro”, afirmou 

Roberto Dinamite. 

O líder comunitário do Parque das Garças, no Novo Aleixo, Sebastião Nascimento, reforçou 

que o diálogo entre comunidade e Governo tem aproximado os serviços do Estado dos 

cidadãos. 

“Hoje podemos apresentar para o Governo o que estamos precisando e ele está atendendo a 

nossa demanda, esse contato tem sido muito positivo”, avalia Sebastião. 

Para solicitar a ação em um município ou comunidade, basta enviar o pedido 

para gab.sec@sejusc.am.gov.br. 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA RG e certidão 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/comunidades-indigenas-recebem-

acao-para-emissao-de-documentos-no-amazonas 

TÍTULO Comunidades indígenas recebem ação para emissão de documentos 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://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/comunidades-indigenas-recebem-acao-para-emissao-de-documentos-no-amazonas
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/comunidades-indigenas-recebem-acao-para-emissao-de-documentos-no-amazonas
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Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (11) até o o próximo dia 19, a 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
estará em comunidades de São Gabriel da Cachoeira (a 853 quilômetros da 
capital), com serviços de emissão de documentos básicos, como RG e 
certidões de nascimento. 

A primeira comunidade a receber a ação será Tunuí, que abriga os povos 
Baniwa e terá atendimento até o próximo sábado (16). Em seguida, a iniciativa 
partirá para a comunidade de São Joaquim, onde ficará até o dia 19 de 
novembro para atender indígenas da etnia Koripako. 

Para oferecer o atendimento, o Estado também conta com o apoio da 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), Exército 
Brasileiro, Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, Fundação 
Nacional do Índio (Funai), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e 
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas 
(Idam). 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Ariquemes Online EDITORIA/ COLUNA Notícias da Amazônia 

LINK 
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=374535&codDep=38  

TÍTULO Governo leva documentação básica a comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira 

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  

 

Desta segunda-feira (11/11) até o dia 19 de novembro, o Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), estará em comunidades de São Gabriel da Cachoeira (a 853 quilômetros 
da capital), com serviços de emissão de documentos básicos, como RG e certidões 
de nascimento. 
 
A primeira comunidade a receber a ação será Tunuí, que abriga os povos Baniwa e 
terá atendimento até o próximo sábado (16/11). Em seguida, a iniciativa partirá para 
a comunidade de São Joaquim, onde ficará até o dia 19 de novembro para atender 
indígenas da etnia Koripako. 
 
Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a oferta de documentação básica em 
comunidades garante também o acesso a direitos essenciais. 
 
“O Governo, nesse ano, vem intensificando as ações nessas comunidades, em que 
o acesso à documentação é mais difícil. Essa aproximação é fundamental”, ressalta 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=374535&codDep=38
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a titular da pasta. “Documentos como RG e certidão de nascimento garantem o 
acesso a serviços de saúde, educação, segurança e benefícios sociais”. 
 
Indígenas – Esta é a terceira vez em 2019 que o Governo do Amazonas leva os 
serviços a São Gabriel da Cachoeira. Na última edição, realizada em agosto, mais 
de 6 mil indígenas foram atendidos. 
 
Parcerias – Para oferecer o atendimento, o Estado também conta com o apoio da 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), Exército Brasileiro, 
Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, Fundação Nacional do Índio 
(Funai), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam). 
 
“PAC em Movimento” – Com a proposta de descentralizar os serviços, o projeto já 
atendeu aproximadamente 44 mil pessoas entre janeiro e outubro de 2019. 
 
A iniciativa também alcançou indígenas de diversas localidades, em comunidades 
como Iauaretê e Pari Cachoeira, além de Novo Airão e a aldeia Moyaray, em 
Autazes. 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/manaus-sediara-encontro-

nacional-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha 

TÍTULO Manaus sediará encontro nacional sobre violência doméstica e lei Maria da Penha 

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/AM - O Ministério Público (MP) brasileiro estará reunido com demais 
segmentos da sociedade, nos dias 13 e 14 de novembro, em Manaus, no X 
Encontro Nacional do MP Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher. Aberto ao público em geral, o evento é promovido, 
anualmente, pela Comissão permanente de Combate à Violência Doméstica 
contra a Mulher (Copevid) ligada ao Grupo Nacional de Direitos Humanos, 
órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG). 

“O Encontro reflete a preocupação do Ministério Público brasileiro com um 
tema que, para nós, é tão caro. O Ministério Público, nos últimos anos, vem se 
debruçando de forma muito preocupada e comprometida com esse tema da 
violência doméstica porque é um dos graves problemas sociais com os quais 
trabalhamos na nossa rotina diária”, afirmou a Procuradora-Geral de Justiça do 
Amazonas Leda Mara. 

Abertura solene no Teatro Amazonas 
A programação do encontro começa na manhã do dia 13, quarta-feira, a partir 
das 8h30, no Teatro Amazonas. As palestras e debates começam às 14h30, 
agora no auditório Carlos Alberto Bandeira, na sede do Ministério Público 
estadual, na avenida Cel Teixeira, antiga estrada da Ponta Negra, onde 
funciona a Procuradora-Geral de Justiça.  

Acesse as informações 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/manaus-sediara-encontro-nacional-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/manaus-sediara-encontro-nacional-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha
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A programação completa, assim como informações gerais do evento, pode ser 
obtida no portal de internet do Ministério Público do Amazonas, o 
www.mpam.mp.br. O X Encontro Nacional do MP Brasileiro de Combate à 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está tendo o apoio do Governo 
do Amazonas, por intermédio das Secretarias de Estado de Cultura (SEC) e de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://zukka.com.br/seas-orienta-populacao-a-deixar-ajuda-aos-venezuelanos-nos-

postos-de-coleta/ 

TÍTULO Seas orienta população a deixar ajuda aos venezuelanos nos postos de coleta 

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://zukka.com.br/seas-orienta-populacao-a-deixar-ajuda-aos-venezuelanos-nos-postos-de-coleta/
https://zukka.com.br/seas-orienta-populacao-a-deixar-ajuda-aos-venezuelanos-nos-postos-de-coleta/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Novembro/19 

A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e parceiros 
estão promovendo uma ação de orientação à população para que toda 
e qualquer ajuda humanitária aos refugiados venezuelanos seja feita 
diretamente nos seguintes pontos de coleta: Posto de Interiorização 
e Triagem (Pi Trg), na avenida Torquato Tapajós, nº 1.009; Rodoviária 
de Manaus e no Abrigo do Coroado. 

A ação tem como objetivo evitar que crianças e adolescentes, bem 
como os adultos, realizem mendicância, nos sinais e semáforos da 
cidade de Manaus. 

As pessoas interessadas em fazer qualquer tipo de doação aos 
refugiados da Venezuela devem procurar, nesses locais, as respectivas 
coordenações a fim de que possam efetuar a ajuda que pode ser de 
alimentos perecíveis e não perecíveis, roupas, colchões, berços etc. 

Assistência social – Um dos serviços essenciais oferecidos no Pi Trg 
é o da assistência social, pela Seas, que, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), oferece 
orientação e apoio ao acesso aos serviços sociais e públicos locais, 
como escolas e outras ações de redução de vulnerabilidades. 

O posto funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h e tem por 
finalidade permitir a regularização da documentação dos refugiados e 
migrantes da Venezuela, tornando-os aptos a serem absorvidos pelo 
mercado de trabalho local ou de participarem do processo de 
interiorização para outros Estados do país. 

Direitos – A secretária executiva adjunta da Seas, Fernanda Ramos, 
informa que o refugiado venezuelano que entra no Pi Trg tem acesso 
não somente aos serviços de expedição de documentos, como CPF, 
Carteira de Trabalho e visto de residência temporária, mas também 
goza dos direitos previstos na Constituição brasileira. 

“Têm acesso aos benefícios socioassistenciais como Cadastro Único, 

Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

encaminhamento aos serviços da assistência, como o abrigamento 

temporário, e outros serviços que não são oferecidos no Pi Trg”, disse 

https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=avenida+Torquato+Tapaj%C3%B3s,+n%C2%BA+1.009;+Rodovi%C3%A1ria+de+Manaus&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwi-s83_5OLlAhWGCrkGHUoLBVAQ_AUIESgB
https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=avenida+Torquato+Tapaj%C3%B3s,+n%C2%BA+1.009;+Rodovi%C3%A1ria+de+Manaus&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwi-s83_5OLlAhWGCrkGHUoLBVAQ_AUIESgB
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a secretária, ressaltando a articulação que está sendo feita em outras 

áreas para fazer essa integração. 
 

Resposta humanitária – No que diz respeito a mendicância, que 
acabou sendo um reflexo desse grande fluxo de pessoas na capital 
amazonense, Fernanda Ramos disse que a Operação Acolhida em 
Manaus foi criada para dar uma resposta humanitária ao fluxo 
migratório proveniente da Venezuela. A secretária aponta que o 
Exército, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus estão 
fazendo a sua parte no sentido de acolhimento, mas se a população 
quer ajudar no enfrentamento dessa problemática, pode contribuir com 
doações, desde que sejam nos postos especificados. 

“Se a gente trabalhar dessa forma, unida e articulada, direta e 

indiretamente vai contribuir para diminuir essa mendicância nos 

semáforos de Manaus e evitar que as crianças e adolescentes fiquem 

expostos nesses locais”, sintetizou. 
 

Na opinião de Fernanda Ramos, a Operação Acolhida só vai dar certo 
se todos esses atores estiverem totalmente envolvidos. A secretária 
executiva adjunta da Seas lembra que uma das conquistas da cidade 
de Manaus em relação a Boa Vista é que realmente está havendo esse 
apoio, essa articulação entre Estado e município e as agências para 
que o Exército possa coordenar essas ações da melhor forma possível. 

“A gente ouve da cúpula do Exército de que todos os que estão no Pi 

Trg, estão envolvidos com um único propósito que é resolver esse 

problema, que não é fácil”, sintetizou. 
 

Logística montada – O coordenador para Operação Acolhida Célula 
Manaus, coronel Ademar Neto, explica que a logística montada pelo 
Exército em Manaus para fazer o atendimento dos refugiados 
venezuelanos, o Pi trg, tem como finalidade proporcionar aos 
refugiados venezuelanos a documentação necessária para 
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conseguirem uma vaga de trabalho. Além da Seas e Semasc, no local 
tem a Sejusc, Susam e Semsa; bem como a Polícia Federal, Receita 
Federal, Ministério da Economia, Defensoria Pública da União e do 
Estado (DPU e DPE). 

“A estratégia tem como finalidade o atendimento dos venezuelanos em 

um mesmo local, sem a necessidade de terem que se deslocar para 

vários locais da cidade”, informou. 
 
O coronel Ademar Neto destacou ainda que todos esses órgãos estão 
sendo apoiados por Agências da ONU, de acordo com os mandados 
vigentes: O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur), a Organização Internacional para Migrações (OIM), o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Fundo de População 
das Nações Unidas (Unfpa) prestando informações, realizando 
procedimentos preparatórios para solicitações de Refúgio e Residência 
Temporária, apoio e proteção aos direitos das crianças, e atividades 
focadas em resiliência comunitária e na disseminação de informações 
sobre o direito das mulheres, meninas e população LGBTI no Brasil. 
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DATA 10/11/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Encontro 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/178319/manaus-sediara-encontro-nacional-

sobre-violencia-domestica 

TÍTULO Manaus sediará encontro nacional sobre violência doméstica 

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 - O Ministério Público brasileiro estará reunido com demais segmentos da 

sociedade, nos dias 13 e 14 de novembro, em Manaus, no X Encontro Nacional do MP 

Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Aberto ao 

público em geral, o evento é promovido, anualmente, pela Comissão permanente de 

Combate à Violência Doméstica contra a Mulher (COPEVID) ligada ao Grupo Nacional 

de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG). 

 

“O Encontro reflete a preocupação do Ministério Público brasileiro com um tema que, 

para nós, é tão caro. O Ministério Público, nos últimos anos, vem se debruçando de 

forma muito preocupada e comprometida com esse tema da violência doméstica porque 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/178319/manaus-sediara-encontro-nacional-sobre-violencia-domestica
http://d.emtempo.com.br/amazonas/178319/manaus-sediara-encontro-nacional-sobre-violencia-domestica
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é um dos graves problemas sociais com os quais trabalhamos na nossa rotina diária. 

Esse é o momento em que nós refletimos sobre como o MP pode contribuir com a 

diminuição dos números que apontam para a prática de feminicídio, recorrente no nosso 

país”, afirmou a Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque. 

 

Abertura solene no Teatro Amazonas 
 

A programação do encontro começa na manhã do dia 13, quarta-feira, a partir das 8h30, 

no Teatro Amazonas. Uma breve saudação será proferida pela Procuradora-Geral Leda 

Mara, anfitriã do evento, e também da coordenadora nacional da COPEVID, Promotora 

de Justiça Sara Gama Sampaio, do MP da Bahia, do Promotor de Justiça Davi Câmara, 

da 73ª Promotoria de Justiça dos Crimes Contra a Mulher do MPAM, e do Governador 

do Estado Wilson Lima. Em seguida, uma apresentação cultural, executada pela 

Orquestra Filarmônica do Amazonas e Coral, prestará uma homenagem às mulheres.  

 

Palestras e abordagens variadas do tema 
 

As palestras e debates começam às 14h30, agora no auditório Carlos Alberto Bandeira, 

na sede do Ministério Público estadual, na avenida Cel Teixeira, antiga estrada da Ponta 

Negra, onde funciona a Procuradora-Geral de Justiça. Esta 10ª versão do encontro 

escolheu abordagens de profissionais vindos de diversas áreas do conhecimento, não só 

do Direito, que vão apresentar casos positivos no processo de defesa da dignidade da 

mulher, bem como aspectos culturais que envolvem a violência doméstica. No segundo 

dia de encontro, na quinta-feira (14), a programação pela manhã, também no auditório 

Carlos Bandeira, indo até o fim da tarde. A participação é gratuita.   

 

Diversidade de abordagens pela diversidade do tema 
 

A coordenadora nacional da Comissão permanente de Combate a Violência Doméstica 

contra a Mulher (COPEVID) explica que este encontro extrapola o âmbito do 

Ministério Público, daí a necessidade de reunir palestras e profissionais de outras áreas. 

“É um encontro de pessoas que atuam na área, não somente de promotores e 

procuradores. Então, você tem advogados, defensores públicos, delegados, estudantes, 

assistentes sociais, psicólogos. Enfim, ele é um encontro multidisciplinar. E, por isso, é 

necessário ter uma abordagem que não seja só jurídica”, diz a promotora Sara Gama, do 

Ministério Público da Bahia. 

 

Acesse as informações 
 

A programação completa, assim como informações gerais do evento, pode ser obtida no 

portal de internet do Ministério Público do Amazonas, o www.mpam.mp.br. O X 

Encontro Nacional do MP Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher está tendo o apoio do Governo do Amazonas, por intermédio das 

Secretarias de Estado de Cultura (SEC) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(SEJUSC). 

 

https://www.mpam.mp.br/
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Portal do Zacarias EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 

https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/comunidades-indagenas-de-sao-

gabriel-da-cachoeira-recebem-documentaaao-basica/ 

TÍTULO Comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira recebem documentação básica 

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  

 

Desta segunda-feira (11/11) até o dia 19 de novembro, o 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará em 

comunidades de São Gabriel da Cachoeira (a 853 quilômetros 

da capital), com serviços de emissão de documentos básicos, 

como RG e certidões de nascimento. 

https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/comunidades-indagenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira-recebem-documentaaao-basica/
https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/comunidades-indagenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira-recebem-documentaaao-basica/
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A primeira comunidade a receber a ação será Tunuí, que 

abriga os povos Baniwa e terá atendimento até o próximo 

sábado (16/11). Em seguida, a iniciativa partirá para a 

comunidade de São Joaquim, onde ficará até o dia 19 de 

novembro para atender indígenas da etnia Koripako. 

  

Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a oferta de 

documentação básica em comunidades garante também o 

acesso a direitos essenciais. 

 

“O Governo, nesse ano, vem intensificando as ações nessas 

comunidades, em que o acesso à documentação é mais difícil. 

Essa aproximação é fundamental”, ressalta a titular da pasta. 

“Documentos como RG e certidão de nascimento garantem o 

acesso a serviços de saúde, educação, segurança e benefícios 

sociais”. 

 

Indígenas – Esta é a terceira vez em 2019 que o Governo do 

Amazonas leva os serviços a São Gabriel da Cachoeira. Na 

última edição, realizada em agosto, mais de 6 mil indígenas 

foram atendidos. 

  

 Parcerias – Para oferecer o atendimento, o Estado também 

conta com o apoio da Federação das Organizações Indígenas 

do Rio Negro (FOIRN), Exército Brasileiro, Câmara Municipal 

de São Gabriel da Cachoeira, Fundação Nacional do Índio 

(Funai), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas 

(Idam). 

  

 “PAC em Movimento” – Com a proposta de descentralizar os 

serviços, o projeto já atendeu aproximadamente 44 mil pessoas 

entre janeiro e outubro de 2019. 
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A iniciativa também alcançou indígenas de diversas 

localidades, em comunidades como Iauaretê e Pari Cachoeira, 

além de Novo Airão e a aldeia Moyaray, em Autazes.  
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://manausalerta.com.br/governo-leva-documentacao-basica-a-comunidades-

indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira/ 

TÍTULO Governo leva documentação básica a comunidade indígenas de São Gabriel da Cachoeira 

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  

 
Desta segunda-feira (11) até o dia 19 de novembro, o 
Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará em 
comunidades de São Gabriel da Cachoeira (a 853 quilômetros 

https://manausalerta.com.br/governo-leva-documentacao-basica-a-comunidades-indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira/
https://manausalerta.com.br/governo-leva-documentacao-basica-a-comunidades-indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira/
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da capital), com serviços de emissão de documentos básicos, 
como RG e certidões de nascimento. 

A primeira comunidade a receber a ação será Tunuí, que 
abriga os povos Baniwa e terá atendimento até o próximo 
sábado (16). Em seguida, a iniciativa partirá para a 
comunidade de São Joaquim, onde ficará até o dia 19 de 
novembro para atender indígenas da etnia Koripako. 

Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a oferta de 
documentação básica em comunidades garante também o 
acesso a direitos essenciais. 

“O Governo, nesse ano, vem intensificando as ações nessas 
comunidades, em que o acesso à documentação é mais difícil. 
Essa aproximação é fundamental”, ressalta a titular da pasta. 
“Documentos como RG e certidão de nascimento garantem o 
acesso a serviços de saúde, educação, segurança e benefícios 
sociais”. 

Indígenas 

Esta é a terceira vez em 2019 que o Governo do Amazonas 
leva os serviços a São Gabriel da Cachoeira. Na última edição, 
realizada em agosto, mais de 6 mil indígenas foram 
atendidos. 

Parcerias  

Para oferecer o atendimento, o Estado também conta com o 
apoio da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN), Exército Brasileiro, Câmara Municipal de São Gabriel 
da Cachoeira, Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto 
Federal do Amazonas (Ifam) e Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam). 

“PAC em Movimento”  
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Com a proposta de descentralizar os serviços, o projeto já 
atendeu aproximadamente 44 mil pessoas entre janeiro e 
outubro de 2019. 

A iniciativa também alcançou indígenas de diversas 
localidades, em comunidades como Iauaretê e Pari Cachoeira, 
além de Novo Airão e a aldeia Moyaray, em Autazes. 

Com informações da assessoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Novembro/19 

DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/11/comunidades-indigenas-de-

sao-gabriel-da-cachoeira-no-am-recebem-documentacao-basica.ghtml 

TÍTULO Comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira no AM recebem documentação básica 

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  

 
Desta segunda-feira (11) até o dia 19 de novembro, moradores de 
comunidades de São Gabriel da Cachoeira, município localizado a 853 
quilômetros da capital, recebem serviços de emissão de documentos básicos, 
como RG e certidões de nascimento. Os serviços são oferecidos pelo Governo 
do Amazonas. 
 
A primeira comunidade a receber a ação será Tunuí, que abriga os povos 
Baniwa e terá atendimento até o próximo sábado (16). Em seguida, a iniciativa 
partirá para a comunidade de São Joaquim, onde ficará até o dia 19 de 
novembro para atender indígenas da etnia Koripako. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/11/comunidades-indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira-no-am-recebem-documentacao-basica.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/11/comunidades-indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira-no-am-recebem-documentacao-basica.ghtml
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Indígenas 

 
Esta é a terceira vez em 2019 que o Governo do Amazonas leva os serviços a 
São Gabriel da Cachoeira. Na última edição, realizada em agosto, mais de 6 
mil indígenas foram atendidos. 
 

“PAC em Movimento” 

 
Com a proposta de descentralizar os serviços, o projeto já atendeu 
aproximadamente 44 mil pessoas entre janeiro e outubro de 2019. 
A iniciativa também alcançou indígenas de diversas localidades, em 
comunidades como Iauaretê e Pari Cachoeira, além de Novo Airão e a aldeia 
Moyaray, em Autazes. 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/11/manaus-sedia-encontro-

nacional-do-mp-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha.ghtml 

TÍTULO Manaus sedia encontro nacional do MP sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha 

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 sedia, nos dias 13 e 14 de novembro, a 10º edição do Encontro Nacional do 
Ministério Público Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher. 
 
Aberto ao público em geral, o evento é promovido, anualmente, pela Comissão 
permanente de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher (COPEVID) ligada ao 
Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais (CNPG). 
 
“O Encontro reflete a preocupação do Ministério Público brasileiro com um tema que, 
para nós, é tão caro. O Ministério Público, nos últimos anos, vem se debruçando de 
forma muito preocupada e comprometida com esse tema da violência doméstica 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/11/manaus-sedia-encontro-nacional-do-mp-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/11/manaus-sedia-encontro-nacional-do-mp-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha.ghtml
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porque é um dos graves problemas sociais com os quais trabalhamos na nossa rotina 
diária. Esse é o momento em que nós refletimos sobre como o MP pode contribuir 
com a diminuição dos números que apontam para a prática de feminicídio, recorrente 
no nosso país”, afirmou a Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Nascimento 
Albuquerque. 
 
Palestras e abordagens variadas do tema 
 
As palestras e debates começam às 14h30, agora no auditório Carlos Alberto Bandeira, 
na sede do Ministério Público estadual, na avenida Cel Teixeira, antiga estrada da 
Ponta Negra, onde funciona a Procuradora-Geral de Justiça. 
 
Esta 10ª versão do encontro escolheu abordagens de profissionais vindos de diversas 
áreas do conhecimento, não só do Direito, que vão apresentar casos positivos no 
processo de defesa da dignidade da mulher, bem como aspectos culturais que 
envolvem a violência doméstica. 
 
No segundo dia de encontro, na quinta-feira (14), a programação pela manhã, também 
no auditório Carlos Bandeira, indo até o fim da tarde. A participação é gratuita. 
 
Diversidade de abordagens pela diversidade do tema 
 
A coordenadora nacional da Comissão permanente de Combate a Violência Doméstica 
contra a Mulher (COPEVID) explica que este encontro extrapola o âmbito do Ministério 
Público, daí a necessidade de reunir palestras e profissionais de outras áreas. 
 
“É um encontro de pessoas que atuam na área, não somente de promotores e 
procuradores. Então, você tem advogados, defensores públicos, delegados, 
estudantes, assistentes sociais, psicólogos. Enfim, ele é um encontro multidisciplinar. 
E, por isso, é necessário ter uma abordagem que não seja só jurídica”, diz a promotora 
Sara Gama, do Ministério Público da Bahia. 
 
Acesse as informações 
 
A programação completa, assim como informações gerais do evento, pode ser obtida 
no portal do Ministério Público do Amazonas. O Encontro Nacional do MP Brasileiro 
de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem o apoio do Governo 
do Amazonas, por intermédio das Secretarias de Estado de Cultura (SEC) e de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC). 
 
Abertura solene no Teatro Amazonas 
A programação do encontro começa na manhã do dia 13, quarta-feira, a partir das 
8h30, no Teatro Amazonas. Uma breve saudação será proferida pela Procuradora-

http://www.mpam.mp.br/
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Geral Leda Mara, anfitriã do evento, e também da coordenadora nacional da COPEVID 
e outras autoridades. 
 
Em seguida, uma apresentação cultural, executada pela Orquestra Filarmônica do 
Amazonas e Coral, prestará uma homenagem às mulheres. 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/secretaria-orienta-populacao-a-deixar-ajuda-aos-

venezuelanos-nos-postos-de-coleta/ 

TÍTULO Secretaria orienta população a deixar ajuda aos venezuelanos nos postos de coleta 

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 Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e 
parceiros estão promovendo uma ação de orientação à 
população para que toda e qualquer ajuda humanitária aos 

https://manausalerta.com.br/secretaria-orienta-populacao-a-deixar-ajuda-aos-venezuelanos-nos-postos-de-coleta/
https://manausalerta.com.br/secretaria-orienta-populacao-a-deixar-ajuda-aos-venezuelanos-nos-postos-de-coleta/
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refugiados venezuelanos seja feita diretamente nos seguintes 
pontos de coleta: Posto de Interiorização e Triagem (Pi Trg), 
na avenida Torquato Tapajós, nº 1.009; Rodoviária de 
Manaus e no Abrigo do Coroado. 

A ação tem como objetivo evitar que crianças e adolescentes, 
bem como os adultos, realizem mendicância, nos sinais e 
semáforos da cidade de Manaus. 

As pessoas interessadas em fazer qualquer tipo de doação 
aos refugiados da Venezuela devem procurar, nesses locais, 
as respectivas coordenações a fim de que possam efetuar a 
ajuda que pode ser de alimentos perecíveis e não perecíveis, 
roupas, colchões, berços etc. 

Assistência social – Um dos serviços essenciais oferecidos no 
Pi Trg é o da assistência social, pela Seas, que, em parceria 
com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania (Semasc), oferece orientação e apoio ao acesso aos 
serviços sociais e públicos locais, como escolas e outras ações 
de redução de vulnerabilidades. 

O posto funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h e tem 
por finalidade permitir a regularização da documentação dos 
refugiados e migrantes da Venezuela, tornando-os aptos a 
serem absorvidos pelo mercado de trabalho local ou de 
participarem do processo de interiorização para outros 
Estados do país. 

Direitos 

A secretária executiva adjunta da Seas, Fernanda Ramos, 
informa que o refugiado venezuelano que entra no Pi Trg tem 
acesso não somente aos serviços de expedição de 
documentos, como CPF, Carteira de Trabalho e visto de 
residência temporária, mas também goza dos direitos 
previstos na Constituição brasileira. 
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“Têm acesso aos benefícios socioassistenciais como Cadastro 
Único, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), encaminhamento aos serviços da assistência, como o 
abrigamento temporário, e outros serviços que não são 
oferecidos no Pi Trg”, disse a secretária, ressaltando a 
articulação que está sendo feita em outras áreas para fazer 
essa integração. 

Resposta humanitária  

No que diz respeito à mendicância, que acabou sendo um 
reflexo desse grande fluxo de pessoas na capital amazonense, 
Fernanda Ramos disse que a Operação Acolhida em Manaus 
foi criada para dar uma resposta humanitária ao fluxo 
migratório proveniente da Venezuela. A secretária aponta que 
o Exército, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus 
estão fazendo a sua parte no sentido de acolhimento, mas se 
a população quer ajudar no enfrentamento dessa 
problemática, pode contribuir com doações, desde que sejam 
nos postos especificados. 

“Se a gente trabalhar dessa forma, unida e articulada, direta 
e indiretamente vai contribuir para diminuir essa mendicância 
nos semáforos de Manaus e evitar que as crianças e 
adolescentes fiquem expostos nesses locais”, sintetizou. 

Na opinião de Fernanda Ramos, a Operação Acolhida só vai 
dar certo se todos esses atores estiverem totalmente 
envolvidos. A secretária executiva adjunta da Seas lembra 
que uma das conquistas da cidade de Manaus em relação a 
Boa Vista é que realmente está havendo esse apoio, essa 
articulação entre Estado e município e as agências para que o 
Exército possa coordenar essas ações da melhor forma 
possível. 

“A gente ouve da cúpula do Exército de que todos os que 
estão no Pi Trg, estão envolvidos com um único propósito que 
é resolver esse problema, que não é fácil”, sintetizou. 
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Logística montada 

O coordenador para Operação Acolhida Célula Manaus, 
coronel Ademar Neto, explica que a logística montada pelo 
Exército em Manaus para fazer o atendimento dos refugiados 
venezuelanos, o Pi trg, tem como finalidade proporcionar aos 
refugiados venezuelanos a documentação necessária para 
conseguirem uma vaga de trabalho. Além da Seas e Semasc, 
no local tem a Sejusc, Susam e Semsa; bem como a Polícia 
Federal, Receita Federal, Ministério da Economia, Defensoria 
Pública da União e do Estado (DPU 
e DPE). 

“A estratégia tem como finalidade o atendimento dos 
venezuelanos em um mesmo local, sem a necessidade de 
terem que se deslocar para vários locais da cidade”, 
informou. 

O coronel Ademar Neto destacou ainda que todos esses 
órgãos estão sendo apoiados por Agências da ONU, de acordo 
com os mandados vigentes: O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (Acnur), a Organização Internacional 
para Migrações (OIM), o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e o Fundo de População das Nações Unidas 
(Unfpa) prestando informações, realizando procedimentos 
preparatórios para solicitações de Refúgio e Residência 
Temporária, apoio e proteção aos direitos das crianças, e 
atividades focadas em resiliência comunitária e na 
disseminação de informações sobre o direito das mulheres, 
meninas e população LGBTI no Brasil. 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Chefão da Notícia EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.ochefaodanoticia.com.br/2019/11/governo-leva-pac-em-movimento-

para.html 

TÍTULO Governo leva PAC em movimento para ações sociais em três bairros 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  

 
O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), levou o projeto PAC em Movimento para três 

ações sociais, no último sábado (09/11), em diferentes bairros de Manaus. 

 

Documentos como carteira de identidade, primeira e segunda via, e certidões de 

nascimento, além de itens necessários para documentação básica foram 

oferecidos no Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim, no 

https://www.ochefaodanoticia.com.br/2019/11/governo-leva-pac-em-movimento-para.html
https://www.ochefaodanoticia.com.br/2019/11/governo-leva-pac-em-movimento-para.html
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Japiim, durante as atividades da ação Engenharia Comunitária; na Igreja Católica 

de Santa Luzia, em parceria com o projeto Dinamite – Uma Explosão de 

Solidariedade, que atua no bairro Santa Luzia; e no Parque das Garças, no Novo 

Aleixo. 

 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, explica que a proposta é descentralizar os 

serviços e chegar cada vez mais próximo do cidadão. Ela destaca que, a partir de 

agora, a pasta também disponibiliza documentação em domicílio para pessoas 

com deficiência (PCDs). 

 

“Levamos as nossas equipes até à casa das pessoas para emissão de documentos 

e, assim, facilitar a vida do cidadão. A nossa proposta é expandir o atendimento 

voltado a esse público, trabalhando com políticas públicas efetivas”, afirmou a 

secretária durante uma visita à residência de Mariano Oliveira, morador do bairro 

Santa Luzia que tem dificuldade de locomoção e precisa da segunda via da 

identidade. “Proporcionar esses serviços significa dar dignidade à população”. 
 

Para a autônoma Paula Gomes, o atendimento em domicílio é muito importante 

para famílias como a dela, que não têm condições de sair de casa com frequência. 

“É difícil sair de casa com o meu irmão. Além da dificuldade de locomoção, não 

temos como pagar o transporte e, com a equipe vindo até a nossa casa, trazendo o 

atendimento, agiliza parte do processo”, comentou Paula. 

 

Projetos – Na sexta edição, o Engenharia Comunitária, que envolve mais de 100 

profissionais e oferece para comunidade serviços de saúde e cidadania, teve o 

apoio do Estado pela primeira vez. A coordenadora Rita Nobre enfatizou que a 

parceria traz novas oportunidades para a população. 

 

“Com a estrutura para emissão de documentos básicos, o cidadão pode conseguir 

benefícios que, às vezes, muitas pessoas perdem por não ter uma carteira de 

identidade”, explica a coordenadora. 

 

Já o Dinamite – Uma Explosão de Solidariedade atende 70 famílias no bairro 

Santa Luzia e, em parceria com a Sejusc, entregou mais de 170 documentos na 

manhã de sábado. 

 

“A parceria com o Estado é importante para levar cidadania para dentro do 

bairro”, afirmou Roberto Dinamite. 

 

O líder comunitário do Parque das Garças, no Novo Aleixo, Sebastião 

Nascimento, reforçou que o diálogo entre comunidade e Governo tem 

aproximado os serviços do Estado dos cidadãos. 
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“Hoje podemos apresentar para o Governo o que estamos precisando e ele está 

atendendo a nossa demanda, esse contato tem sido muito positivo”, avalia 

Sebastião. 

 

Para solicitar a ação em um município ou comunidade, basta enviar o pedido 

para gab.sec@sejusc.am.gov.br. 
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DATA 11/11/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Radar Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://radaramazonico.com.br/comunidades-indigenas-recebem-acoes-de-cidadania-

no-interior/ 

TÍTULO Comunidades indígenas recebem ações de cidadania no interior 

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://radaramazonico.com.br/comunidades-indigenas-recebem-acoes-de-cidadania-no-interior/
https://radaramazonico.com.br/comunidades-indigenas-recebem-acoes-de-cidadania-no-interior/
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