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Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

 
DATA 13/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/13/duas-mil-pessoas-sao-

atendidas-e-recebem-emissao-de-documentos-em-mutirao-do-pac-em-manaus.ghtml 

TÍTULO 
Duas mil pessoas são atendidas e recebem emissão de documentos em mutirão do PAC em 

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  

Mais de 2 mil pessoas do bairro Amazonino Mendes (Mutirão), na Zona Norte de 
Manaus, foram atendidas com serviços de emissão de documentos, entre os dias 2 e 
13 de dezembro, com o projeto “PAC em Movimento”, realizado pela Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 
 
Entre os serviços oferecidos no “PAC em Movimento” estão emissão de primeira e 
segunda via de carteiras de identidade e segunda via de certidões de nascimento. Ao 
todo, foram 769 primeiras vias de carteiras de identidade, 772 segundas vias, 369 
certidões de nascimento, além de orientações e informações sobre emissão de 
documentos. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/13/duas-mil-pessoas-sao-atendidas-e-recebem-emissao-de-documentos-em-mutirao-do-pac-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/13/duas-mil-pessoas-sao-atendidas-e-recebem-emissao-de-documentos-em-mutirao-do-pac-em-manaus.ghtml
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A ação fez parte do Programa “Muda Manaus”, lançado no dia 5 de dezembro, que 
levou serviços de 24 órgãos da administração estadual ao bairro. 
 

Atendimentos 

 
A ação de cidadania itinerante da Sejusc leva serviços para o interior e também para 
bairros da capital. Em mais de 80 ações realizadas em 2019, foram atendidas 
aproximadamente 52 mil pessoas entre os meses de janeiro e novembro. 
 
Além de Manaus, o projeto já esteve nos municípios de Alvarães, São Gabriel da 
Cachoeira, Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Presidente 
Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Maués, Autazes, Itacoatiara, Novo Airão, Nova 
Olinda do Norte e Tonantins. 
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DATA 13/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/bairro-mauazinho-recebe-a-praca-do-consumidor-

neste-sabado/ 

TÍTULO Bairro Mauazinho recebe a praça do consumidor neste sábado 

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 – Neste sábado (14), das 8h às 13h, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) promoverá a Praça do Consumidor na Escola 
Municipal Ana Maria, localizada na Rua Bom Jesus, s/nº, bairro Mauazinho, zona sul. 

A Praça do Consumidor disponibilizará serviços de atendimento ao consumidor, com 

registro de reclamações, negociação de dívidas e contestação de faturamento; assistência 

jurídica gratuita; consulta ao SPC; cadastro Positivo e de Empregos; cadastro de benefícios 

de assistência social; agendamento para emissão da carteira de trabalho; expedição da 

segunda via da carteira de identidade; orientação, parcelamento e negociação de IPTU; 

expedição de CPF (serviço cobrado) e atendimentos estéticos e na área de saúde. 

https://d24am.com/amazonas/bairro-mauazinho-recebe-a-praca-do-consumidor-neste-sabado/
https://d24am.com/amazonas/bairro-mauazinho-recebe-a-praca-do-consumidor-neste-sabado/
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Equipes da CDC/Aleam, Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Correios, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

(Sejusc) e das secretarias municipais de Finança e Tecnologia da Informação (Semef), da 

Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Trabalho, Empreendedorismo e 

Inovação (Semtepi/Sine) estarão disponíveis para atendimento ao público. 

A ação contará, ainda, com a participação de representantes das empresas Amazonas 

Energia e Águas de Manaus e disponibilizará uma linha direta com as operadoras de 

telefonia e internet Vivo, TIM, Claro, Oi e Net. 
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DATA 13/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO 
Portal Amazon Play TV 

Digital 
EDITORIA/ COLUNA Esportes 

LINK 

https://amazonplaytv.com/mais-de-2-mil-pessoas-do-bairro-amazonino-mendes-

mutirao-na-zona-norte-de-manaus-foram-atendidas-com-servicos-de-emissao-de-

documentos-entre-os-dias-2-e-13-de-dezembro-com-o-projeto-pac/ 

TÍTULO 
Mais de 2 mil pessoas do bairro Amazonino Mendes Mutirão na Zona Norte de Manaus foram 
atendidas com serviços de emissão de documentos entre os dias 2 e 13 de dezembro com o 

projeto PAC 

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://amazonplaytv.com/mais-de-2-mil-pessoas-do-bairro-amazonino-mendes-mutirao-na-zona-norte-de-manaus-foram-atendidas-com-servicos-de-emissao-de-documentos-entre-os-dias-2-e-13-de-dezembro-com-o-projeto-pac/
https://amazonplaytv.com/mais-de-2-mil-pessoas-do-bairro-amazonino-mendes-mutirao-na-zona-norte-de-manaus-foram-atendidas-com-servicos-de-emissao-de-documentos-entre-os-dias-2-e-13-de-dezembro-com-o-projeto-pac/
https://amazonplaytv.com/mais-de-2-mil-pessoas-do-bairro-amazonino-mendes-mutirao-na-zona-norte-de-manaus-foram-atendidas-com-servicos-de-emissao-de-documentos-entre-os-dias-2-e-13-de-dezembro-com-o-projeto-pac/
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Para encerrar o ano 2019 de forma grandiosa, a Federação Amazonense 
de Ginástica (FAG) realiza no próximo sábado (14/12), a partir das 19h, o 
festival de gala da modalidade, Amazongyn. O evento acontece no 
Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, e conta 
com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado de Educação e Desporto. 

Com entrada gratuita para o público que gosta e acompanha as 
modalidades esportivas, o evento pretende reunir clubes e atletas das 
Ginásticas Rítmicas e Artísticas. Coreografada pelo professor Bruno 
Athayde, a apresentação principal vai contar a história dos 350 anos da 
capital amazonense, desde o auge do Ciclo da Borracha até os dias 
atuais. 

Cerca de 80 ginastas devem participar do espetáculo, que terá uma 
mistura de ginástica e dança. Além de ser o momento de celebrar, a ideia 
da apresentação é dar visibilidade as modalidades e atrair mais crianças 
para a prática esportiva. 

De acordo com a vice-presidente da Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG) e uma das organizadoras do evento, Verônica Martins, a 
ideia de realizar o festival é finalizar em grande estilo um ano importante 
para a modalidade no estado. 

“Há 13 anos é realizada essa grande festa da ginástica, que em 2019 
passou a chamar-se Amazongyn. Tudo está sendo preparado com muito 
carinho pela FAG e acredito que o ano será coroado com um grande 
espetáculo”. 

Entre os clubes participantes estarão Adance, Cecam, La Sallista, Art’s 
Club, Cegym, Cetep e Mariano, todos eles filiados à FAG. O ensaio geral 
será realizado nesta sexta-feira (13/12), às 14h, no Centro de Ginástica 
do Amazonas. 


