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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/11/sejusc-sedia-eleicao-para-

conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas.ghtml 

TÍTULO Sejusc cedia eleição para conselho estadual de combate a discriminação Lgbt do 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  

Representantes de 12 instituições habilitadas participaram, nesta quarta-feira (11), da 
eleição dos membros para gestão do Conselho Estadual de Combate à Discriminação 
LGBT do Amazonas (Cecod/LGBT) no quadriênio 2019/2024. 
 
A votação aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc). O resultado final da seleção será divulgado no Diário Oficial do 
Estado do Amazonas e no site do órgão. 
 
O Processo Seletivo é voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins 
lucrativos que atuam com a população LGBT em ações de defesa de direitos, 
pesquisas ou grupos de natureza sindical. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/11/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/11/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas.ghtml
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Entre os grupos que tiveram as inscrições deferidas, estão Associação Manifesta 
LGBT, Associação Orquídea LGBT, Associação de Desenvolvimento e Bem Estar 
Social (Soceama), Associação Difusão Amazonas (Coletivo Difusão), Associação de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis de Rio Preto da Eva, Ministério Inclusivo 
Avivar, Associação Étnica e Ambiental de Homens e Mulheres Indígenas e Não 
Indígenas (Acauã), Instituto Cultural Afro Mutalembê (Icam), Canal Vlogay, Associação 
de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram), 
Universidade do Estado do Amazonas e Fiocruz - Instituto Leônidas e Maria Deane. 
 
Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o diálogo entre Governo e comunidade 
LGBT com transparência é importante para fortalecer as propostas apresentadas 
pelas instituições. 
 
“Com o Conselho, termos mais formas de fazer com que eles sejam ouvidos, por isso 
nossa preocupação em reunir o maior número de representantes”, afirma a secretária. 
“É uma honra participar desse momento único para a comunidade LGBT. Sabemos da 
importância do Conselho, que precisa estar sempre presente para termos legitimidade 
efetivar políticas públicas. É através da luta de cada um que vamos conseguir garantir 
os direitos”. 
 
Para Rosaly Pinheiro, liderança do Fórum LGBT do Amazonas, a eleição do conselho 
consolida o compromisso social para quem vai exercer o cargo. “O trabalho maior 
começa agora. Com o Conselho estabelecido, a comunidade se fortalece”, comenta. 
“Que bom que conseguimos consolidar este momento”. 
 
Denison Melo, representante da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ressalta 
que o estado está muito avançado em comparação com outras regiões. 
 
“Estamos fazendo história do movimento no Amazonas, agora é fazer acontecer o 
processo de união governamental e não governamental”, afirma. 
 

Sobre o edital 

 
O edital n° 001/2019 para a formação do Conselho foi criado por meio da Lei 4.475, de 
6 de maio de 2017, e tem a proposta de possibilitar um amplo diálogo com a 
comunidade LGBT. O objetivo do Cecod/LGBT, a partir da efetivação, é formular e 
propor diretrizes de ação governamental, voltadas para o combate à discriminação. 
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Evento 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-sedia-eleicao-para-

conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am 

TÍTULO Sejusc sedia eleição para conselho de combate a discriminação Lgbt do 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  

Nesta quarta-feira (11), representantes de 12 instituições habilitadas participaram da eleição 

dos membros para gestão do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do 

Amazonas (Cecod/LGBT) no quadriênio 2019/2024. A votação aconteceu na sede da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O resultado final 

da seleção será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no site do órgão. 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am
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O Processo Seletivo é voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins 

lucrativos que atuam com a população LGBT em ações de defesa de direitos, pesquisas ou 

grupos de natureza sindical. 

Entre os grupos que tiveram as inscrições deferidas estão Associação Manifesta LGBT, 

Associação Orquídea LGBT, Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social 

(Soceama), Associação Difusão Amazonas (Coletivo Difusão), Associação de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais e Travestis de Rio Preto da Eva, Ministério Inclusivo Avivar, Associação 

Étnica e Ambiental de Homens e Mulheres Indígenas e Não Indígenas (Acauã), Instituto 

Cultural Afro Mutalembê (Icam), Canal Vlogay, Associação de Travestis, Transexuais e 

Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram), Universidade do Estado do Amazonas e 

Fiocruz - Instituto Leônidas e Maria Deane. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o diálogo entre Governo e comunidade LGBT 

com transparência é importante para fortalecer as propostas apresentadas pelas instituições. 

“Com o Conselho, termos mais formas de fazer com que eles sejam ouvidos, por isso nossa 

preocupação em reunir o maior número de representantes”, afirma a secretária. “É uma 

honra participar desse momento único para a comunidade LGBT. Sabemos da importância 

do Conselho, que precisa estar sempre presente para termos legitimidade efetivar políticas 

públicas. É através da luta de cada um que vamos conseguir garantir os direitos”. 

Para Rosaly Pinheiro, liderança do Fórum LGBT do Amazonas, a eleição do conselho 

consolida o compromisso social para quem vai exercer o cargo. “O trabalho maior começa 

agora. Com o Conselho estabelecido, a comunidade se fortalece”, comenta. “Que bom que 

conseguimos consolidar este momento”. 

Denison Melo, representante da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ressalta que 

o estado está muito avançado em comparação com outras regiões. 

“Estamos fazendo história do movimento no Amazonas, agora é fazer acontecer o processo 

de união governamental e não governamental”, afirma. 

Sobre o edital 
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O edital n° 001/2019 para a formação do Conselho foi criado por meio da Lei 4.475, de 6 de 

maio de 2017, e tem a proposta de possibilitar um amplo diálogo com a comunidade LGBT. 

O objetivo do Cecod/LGBT, a partir da efetivação, é formular e propor diretrizes de ação 

governamental, voltadas para o combate à discriminação. 
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Observatório G EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/12/no-am-sejusc-sedia-eleicao-

para-conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt 

TÍTULO No AM, Sejusc sedia eleição para Conselho de Combate à Discriminação Lgbt 

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-feira (11) vários representantes se reuniram para discutir 

sobre assuntos pertinentes à comunidade LGBT, entre eles, o combate 

à discriminação, que foi o tema central do encontro. 

A votação, para escolher membros para gestão do Conselho Estadual de 

Combate à Discriminação LGBT do Amazonas, contou com 11 

representantes e aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania. 

“Com o Conselho, termos mais formas de fazer com que eles sejam 

ouvidos, por isso nossa preocupação em reunir o maior número de 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/12/no-am-sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/12/no-am-sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt
https://observatoriog.bol.uol.com.br/?s=combate+a+discrimina%C3%A7%C3%A3o
https://observatoriog.bol.uol.com.br/?s=combate+a+discrimina%C3%A7%C3%A3o
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representantes”, afirma a secretária. “É uma honra participar desse 

momento único para a comunidade LGBT. Sabemos da importância do 

Conselho, que precisa estar sempre presente para termos legitimidade 

efetivar políticas públicas. É através da luta de cada um que vamos 

conseguir garantir os direitos”, disse a titular da Sejusc, Caroline Braz. 

 

“O trabalho maior começa agora. Com o Conselho estabelecido, a 

comunidade se fortalece”, comenta. “Que bom que conseguimos 

consolidar este momento”, diz Rosaly Pinheiro, líder do fórum LGBT. 

vale frisar que o resultado da votação sairá no Diário Oficial do Estado 

do Amazonas e no site do órgão, conforme o Acrítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-am?fbclid=IwAR25bQWTE3F1aLOjFlCMwqfcml22R_gfTxJhNvIGGshAPatQlPjQuq8iapo
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Nações Unidas Brasil EDITORIA/ COLUNA Notícias do Brasil 

LINK 

https://nacoesunidas.org/refugiadas-e-migrantes-venezuelanas-acessam-rede-de-

protecao-para-mulheres-no-amazonas/ 

TÍTULO Refugiados e migrantes venezuelanas acessam rede de proteção para mulheres 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  

Refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus podem acessar uma rede de 
serviços de proteção para casos de violência contra a mulher. Uma oficina realizada 
na semana passada por Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Instituto Mana e 

https://nacoesunidas.org/refugiadas-e-migrantes-venezuelanas-acessam-rede-de-protecao-para-mulheres-no-amazonas/
https://nacoesunidas.org/refugiadas-e-migrantes-venezuelanas-acessam-rede-de-protecao-para-mulheres-no-amazonas/
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Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc-AM) 
apresentou a promotores comunitários venezuelanos e de outras nacionalidades o 
sistema local de assistência e combate à violência de gênero, disponível gratuitamente 
na cidade. 

O evento faz parte da campanha 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero, 
promovido pela Nações Unidas com o objetivo de conscientizar sobre a erradicação da 
violência sexual e de gênero e alertar sobre suas graves consequências. 

Refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus podem acessar uma rede de 
serviços de proteção para casos de violência contra a mulher. 

Uma oficina realizada na semana passada por Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR), Instituto Mana e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc-AM) apresentou a promotores comunitários venezuelanos e de 
outras nacionalidades o sistema local de assistência e combate à violência de gênero, 
disponível gratuitamente na cidade. 

O evento faz parte da campanha 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero, 
promovido pela Nações Unidas com o objetivo de conscientizar sobre a erradicação da 
violência sexual e de gênero e alertar sobre suas graves consequências. 

Entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro de cada ano, agências como o 
ACNUR se mobilizam para aumentar a conscientização e renovar o compromisso de 
prevenir e responder a abusos. 

O tema global da campanha para 2019, estabelecido pelo Centro para a Liderança 
Global das Mulheres (CWGL), é o mesmo do ano passado: “Acabar com a violência 
baseada no gênero no mundo do trabalho”. 

Já o tema da campanha UNiTE (Una-se para Acabar com a Violência contra a 
Mulher), do Secretário-Geral das Nações Unidas, para este ano é: “Laranja o mundo: a 
igualdade de geração permanece contra o estupro”. 

A palestra teve como foco a formação dos promotores comunitários, que são um grupo 
voluntário de pessoas venezuelanas e de outras nacionalidades que ajudam a 
disseminar informações relevantes para a comunidade refugiada e migrante em 
Manaus. 

O projeto tem apoio da Cáritas Arquidiocesana Manaus e conta com recursos da 
União Europeia por meio de seu Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IcSP, na 
sigla em inglês), que tem ajudado a fortalecer a resposta aos venezuelanos na região 
Norte do Brasil. 

A conversa foi conduzida pelas gerentes de enfrentamento à violência contra a mulher 
da Sejusc, Karolina Aguiar, e de promoção da igualdade racial da secretaria, Francy 
Júnior. 

https://www.acnur.org/portugues/2019/12/11/refugiadas-e-migrantes-venezuelanas-acessam-rede-de-protecao-para-mulheres-no-amazonas/
https://www.acnur.org/portugues/2019/12/11/refugiadas-e-migrantes-venezuelanas-acessam-rede-de-protecao-para-mulheres-no-amazonas/
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No estado, refugiadas e migrantes em situação de violência podem acessar o Serviço 
de Apoio Emergencial à Mulher, reportando os casos imediatamente em qualquer 
delegacia da cidade, ou indo diretamente à Delegacia Especializada em Crimes contra 
a Mulher (DECCM), localizada na Av. Mário Ypiranga Monteiro (antiga Rua Recife), n° 
3395, Conjunto Eldorado – Parque Dez. 

Lá, analisada a complexidade do caso, elas recebem orientação legal, além de 
acompanhamento dos casos de ameaças, risco à saúde, e outras tratativas 
relacionadas à assistência social, empregabilidade, habitação e renda. 

“Mulheres venezuelanas podem ter acesso aos mesmos serviços de proteção da 
mulher como qualquer brasileira. O trabalho da Sejusc é assegurar que esses direitos 
sejam preservados por meio de uma rede estruturada de acolhida e de suporte ao 
combate do crime contra elas, assegurando atendimento a todo tipo de caso”, explicou 
Karolina. 

Também é oferecido apoio a mulher refugiada ou migrante no Centro Estadual de 
Referência e Apoio à Mulher (CREAM), que fornece acolhida para mulheres e filhos 
em situação de violência doméstica, além de atendimento psicológico, social, palestras 
e oficinas sobre a Lei Maria da Penha. O órgão funciona de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h na Av. Presidente Kennedy, 399, Bairro do Educandos. 

Outro serviço é um telefone 24h disponibilizado pelo Governo Federal, por meio do 
número 180 (Ligue 180). O serviço é confidencial e gratuito e pode receber relatos de 
violência contra mulheres e orientá-las sobre situações de violência sexual e de 
gênero e outras violações dos direitos humanos, podendo ser acessado em qualquer 
lugar do Brasil. 

“O ACNUR trabalha para garantir que os refugiados tenham acesso sem medo a rede 
de proteção e assistência, e busca reforçar estratégias para evitar a violência sexual 
baseada em gênero e diminuir riscos de proteção para a comunidade. Por trás de 
cada mulher existe uma história e direitos que precisam ser preservados, e com o 
apoio da rede local, isso pode ser possível”, reforçou a chefe do escritório do ACNUR 
em Manaus, Catalina Sampaio. 
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Amazonas1 EDITORIA/ COLUNA Política 

LINK 

https://amazonas1.com.br/politica/wilson-lima-aumenta-em-75-orcamento-com-

propaganda-e-diminui-46-no-setor-primario/ 

TÍTULO Wilson Lima aumenta em 75% orçamento com propaganda e diminui 46% no setor primário 

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://amazonas1.com.br/politica/wilson-lima-aumenta-em-75-orcamento-com-propaganda-e-diminui-46-no-setor-primario/
https://amazonas1.com.br/politica/wilson-lima-aumenta-em-75-orcamento-com-propaganda-e-diminui-46-no-setor-primario/
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal Amazônia EDITORIA/ COLUNA Educação 

LINK 

http://portalamazonia.com/educacao/estudantes-da-rede-estadual-discutem-

violencia-contra-a-mulher-em-concurso-de-redacao-musica-e-teatro 

TÍTULO 
Estudantes da rede estadual discutem violência contra a mulher em concurso de redação 

música e teatro 

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  

Quinze estudantes classificados no 7º Concurso Estadual de 
Prevenção à Violência contra as Mulheres receberam as 
medalhas dos organizadores e apoiadores da ação, nesta 
terça-feira (10), no auditório da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Amazonas (OAB-AM). Os alunos premiados foram os 
três primeiros colocados nas categorias: Cartazes; Redação 1, 
para o ensino fundamental; Redação 2, para o ensino médio; 
Música; e Teatro. 
 

http://portalamazonia.com/educacao/estudantes-da-rede-estadual-discutem-violencia-contra-a-mulher-em-concurso-de-redacao-musica-e-teatro
http://portalamazonia.com/educacao/estudantes-da-rede-estadual-discutem-violencia-contra-a-mulher-em-concurso-de-redacao-musica-e-teatro


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

Os estudantes receberam medalhas, e o primeiro lugar de cada 
categoria ganhou um celular doado pelo Samsung Instituto de 
Desenvolvimento de Informática para Amazônia (Sidia), 
parceiro da ação promovida pelas secretarias estaduais de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Educação 
e Desporto e com apoio do Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher (Cedim). 
 
 
Letícia Gondim, de 14 anos, aluna do 1ª ano do ensino médio 
na Escola Frei Silvio Vagheggi, no Centro de Manaus, ficou em 
primeiro lugar na categoria Teatro com uma peça que retratou 
as violências físicas, morais e sexuais. Ela e os colegas se 
apresentaram para o público presente na premiação. A 
encenação foi montada a partir de sugestões dos atores, que 
colocaram casos presenciados. 
 
 
“A peça foi para retratar a violência e discriminação contra a 
mulher quando ela quer fazer o que quiser, na hora que quiser. 
A cada dia que fomos ensaiando, a gente foi procurando saber 
mais sobre a violência e a vida dos colegas para podermos 
ajudar de alguma forma. Não foi só uma aula de teatro que 
tivemos com os alunos da UEA, foi uma ajuda, porque a gente 
entendeu que não podemos fazer tudo sozinhos e que nós 
precisamos de ajuda”, avaliou Letícia. 
 
 
A secretária executiva adjunta da capital, Arlete Mendonça, 
ressaltou que é necessário discutir o tema nas escolas. “Todos 
nós conhecemos ou já ouvimos falar de violência contra 
mulheres. É um tema que não é de felicidade tratar, mas 
sabemos que é real e é exatamente nessas atividades que 
conseguimos impactar positivamente as pessoas, as nossas 
famílias e confirmamos que a constância na escola, que é um 
local privilegiado, é onde podemos discutir todos os temas e 
trabalharmos ao lado do bem”, afirma. 
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Ganhadores 
 
 
Cartazes 
 
1º lugar: Valesca Cavalcante, 5º ano, Escola Plácido Serrano, 
CDE 1 Orientada pela professora Luzia Nascimento. 
2º lugar: Anjelina Siqueira, 5º ano, Escola Ayrton Sena, CDE 7. 
Orientada pela professora Maria do Perpétuo Socorro Oliveira. 
3º lugar: Mariele Arbella, 5º ano, Escola Santa Terezinha, CDE 
3. Orientada pela professora Joice Fernandes. 
 
 
Redação 1 
 
1º lugar: Hanna Reis, 9º ano, Escola Alfredo Campos, CDE 2. 
Orientada pela professora Dina Reis. 
2º lugar: Heloisa Souza, 7º ano, Escola Prof. Roberto Vieira, 
CDE 7. Orientada pelo professor Ezequias Ferreira. 
3º lugar: Elias Albuquerque, 9º ano, Escola Dom Milton Correa, 
CDE 6. Orientado pela professora Simone Machado. 
 
 
Redação 2 
 
1º lugar: Letícia Felix, 3º ano, Escola Prof. Ruy Alencar, CDE 7. 
Orientada pelo professora Liliane Silva. 
2º lugar: Ana Silva, 3º ano, Escola Dep. Josué de Souza, CDE 
5. Orientada pelo professor Valdemir Costa. 
3º lugar: Eloisa Nascimento, 3º ano, Ceti Gilberto Mestrinho, 
CDE 2. Orientada pelo professor José Filho. 
 
 
Música 
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1º lugar: Carlos Silva, Rafael Coelho, William Nunes, Harrison 
Mori, João Bisneto e Jairo Junior, 2º e 3º anos, Ceti João 
Braga, CDE 7. Orientados pelo professor Alex Souza. Música 
“Útero do mundo”. 
2º lugar: Hemilly Cunha, 1º ano, Escola Jairo Rocha, CDE 5. 
Orientada pelo professor Feliz Jaqtinon. Música “A força da 
mulher”. 
3º lugar: Jeferson Medeiros, 3º ano, Escola Maria Calderaro, 
CDE 3. Orientado pela professora Thaise Alves. 
 
 
Teatro 
 
 
1º lugar: Letícia Gondim, 1º ano, Escola Frei Silvio Vagheggi, 
CDE 1. Orientada pela professora Larissa Penha. 
2º lugar: Mileide Vieira, Mayra Graziely, Matheus Oliveira, 
Raquel Silva, Lucas Oliveira e Lucas Belleza, 2º ano, Escola 
Ernesto Pinto Filho, CDE7. Orientados pelo professor Ivan 
Batista. 
3º lugar: Dhiuly Caldas, 1º ano, Escola Prof. Jacimar da Silva 
Gama, CDE 2. Orientada pela professora Guilianne Zagury. 
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/ultimo-pagamento-de-indenizacoes-do-prosamim-de-

2019-e-efetuado-nesta-quarta/ 

TÍTULO Último pagamento de indenização do Prosamim de 2019 é efetuado nesta quarta feira 

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://amazonasatual.com.br/ultimo-pagamento-de-indenizacoes-do-prosamim-de-2019-e-efetuado-nesta-quarta/
https://amazonasatual.com.br/ultimo-pagamento-de-indenizacoes-do-prosamim-de-2019-e-efetuado-nesta-quarta/
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Sim & Não 

LINK 
https://www.acritica.com/opinions/ausencias-sentidas-no-tce-am 

TÍTULO Ausências sentidas no TCE 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  

O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico 

Desterro, questionou, ontem (10), as ausências dos conselheiros Julio Cabral e Júlio 

Pinheiro e do auditor Alípio Firmo Filho na sessão do Pleno realizada na Corte de Contas. 

A sessão especial analisava as contas do prefeito Arthur Neto (PSDB). Desterro ponderou 

que as sessões do Pleno são um dos momentos mais importantes da corte, por serem o 

momento do julgamento das ações no Tribunal. 

Justificado   O ouvidor-geral disse também que a sessão de julgamento das contas de 

Arthur Neto era uma sessão especial e convocada com a devida antecedência, daí estranhar 

https://www.acritica.com/opinions/ausencias-sentidas-no-tce-am
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as ausências. O TCE-AM informou que os conselheiros Julio Cabral e Júlio Pinheiro, além 

do auditor Alípio Firmo Filho, estavam ausentes da sessão por motivo justificado. 

 

Balanço   A Corte de Contas realiza, hoje (11), às 10h, no auditório da instituição, a última 

sessão ordinária deste ano, julgando um total de 105 processos. Na ocasião, a atual 

presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos, fará o balanço administrativo do 

biênio 2018-2019. 

 

Humanismo   O projeto de lei que institui o Selo Empresa Humanitária (SEH) foi 

aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-

AM), em sessão plenária, ontem (10). O projeto é de autoria do deputado estadual João Luiz 

(Republicanos) em conjunto com o deputado Péricles Nascimento (PSL). 

 

Planos de saúde Também foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem na ALE-AM o 

projeto de lei que obriga as operadoras de planos de saúde que operam no Estado a 

justificarem a negativa de cobertura ao consumidor amazonense. O PL será encaminhado à 

sanção do governador do Estado, Wilson Lima (PSC). 

 

Estágio Os estudantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) agora vão poder fazer 

estágio na Câmara Municipal de Manaus (CMM) com mais facilidade. As duas instituições 

celebraram ontem (10) um Termo de Cooperação Técnica para estágio curricular não 

remunerado. A parceria tem a validade de cinco anos e irá oferecer 29 vagas. 

 

Mérito   A secretária da Sejusc, Caroline Braz, recebe, hoje (10), a Medalha de Honra ao 

Mérito Legislativo, por indicação da deputada Joana Darc (PL), pelos serviços prestados à 

frente do órgão. A superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae-AM), Lamisse Said, receberá a Comenda, por indicação do deputado 

Adjuto Afonso (PDT). 

 

Mérito 2 Também será agraciado com o Mérito Legislativo, hoje (10), o artista plástico Rui 

Machado, por indicação do deputado Serafim Corrêa. A medalha é concedida a 

personalidades das mais variadas áreas de atuação e cada um dos 24 deputados estaduais 

homenageará uma personalidade. 
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Lançamento O livro “Sete Mentiras Capitais”, do professor José Seráfico será lançado 

neste sábado (14), às 10h30, no Centro Cultural Óscar Ramos, localizado na rua Bernardo 

Ramos, no Centro Histórico de Manaus. O livro trata das mentiras usadas para esconder os 

males impostos aos consumidores e cidadãos. 
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DATA 11/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO 
Portal Amazon Play TV 

Digital 
EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://amazonplaytv.com/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-estadual-de-combate-a-

discriminacao-lgbt-do-amazonas/ 

TÍTULO Sejusc sedia eleição para Conselho Estadual de combate à discriminação Lgbt do 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-feira (11/12), representantes de 12 instituições habilitadas 

https://amazonplaytv.com/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas/
https://amazonplaytv.com/sejusc-sedia-eleicao-para-conselho-estadual-de-combate-a-discriminacao-lgbt-do-amazonas/
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participaram da eleição dos membros para gestão do Conselho Estadual 
de Combate à Discriminação LGBT do Amazonas (Cecod/LGBT) no 
quadriênio 2019/2024. A votação aconteceu na sede da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O resultado 
final da seleção será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amazonas 
e no site do órgão. 

O Processo Seletivo é voltado para Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) sem fins lucrativos que atuam com a população LGBT em ações 
de defesa de direitos, pesquisas ou grupos de natureza sindical. 

Entre os grupos que tiveram as inscrições deferidas estão Associação 
Manifesta LGBT, Associação Orquídea LGBT, Associação de 
Desenvolvimento e Bem Estar Social (Soceama), Associação Difusão 
Amazonas (Coletivo Difusão), Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais 
e Travestis de Rio Preto da Eva, Ministério Inclusivo Avivar, Associação 
Étnica e Ambiental de Homens e Mulheres Indígenas e Não Indígenas 
(Acauã), Instituto Cultural Afro Mutalembê (Icam), Canal Vlogay, 
Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do 
Amazonas (Assotram), Universidade do Estado do Amazonas e Fiocruz – 
Instituto Leônidas e Maria Deane. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o diálogo entre Governo e 
comunidade LGBT com transparência é importante para fortalecer as 
propostas apresentadas pelas instituições. 

“Com o Conselho, termos mais formas de fazer com que eles sejam 
ouvidos, por isso nossa preocupação em reunir o maior número de 
representantes”, afirma a secretária. “É uma honra participar desse 
momento único para a comunidade LGBT. Sabemos da importância do 
Conselho, que precisa estar sempre presente para termos legitimidade 
efetivar políticas públicas. É através da luta de cada um que vamos 
conseguir garantir os direitos”. 

Para Rosaly Pinheiro, liderança do Fórum LGBT do Amazonas, a eleição 
do conselho consolida o compromisso social para quem vai exercer o 
cargo. “O trabalho maior começa agora. Com o Conselho estabelecido, a 
comunidade se fortalece”, comenta. “Que bom que conseguimos 
consolidar este momento”. 
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Denison Melo, representante da Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA), ressalta que o estado está muito avançado em comparação com 
outras regiões. 

“Estamos fazendo história do movimento no Amazonas, agora é fazer 
acontecer o processo de união governamental e não governamental”, 
afirma. 

Sobre o edital – O edital n° 001/2019 para a formação do Conselho foi 
criado por meio da Lei 4.475, de 6 de maio de 2017, e tem a proposta de 
possibilitar um amplo diálogo com a comunidade LGBT. O objetivo do 
Cecod/LGBT, a partir da efetivação, é formular e propor diretrizes de 
ação governamental, voltadas para o combate à discriminação. 

 


