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DATA 15/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/rede-de-protecao-do-am-inclui-refugiadas-

venezuelanas/ 

TÍTULO Rede de proteção do AM inclui refugiados venezuelanas 

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 – Uma oficina realizada pela 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 fez 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. 

https://d24am.com/amazonas/rede-de-protecao-do-am-inclui-refugiadas-venezuelanas/
https://d24am.com/amazonas/rede-de-protecao-do-am-inclui-refugiadas-venezuelanas/
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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. 

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 Avenida 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. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/orcamento-sera-maior-para-judiciario-e-seguranca-e-

menor-para-servicos-sociais-no-am/ 

TÍTULO Orçamento será maior para judiciário e segurança é menor para serviços sociais no 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  

 

https://amazonasatual.com.br/orcamento-sera-maior-para-judiciario-e-seguranca-e-menor-para-servicos-sociais-no-am/
https://amazonasatual.com.br/orcamento-sera-maior-para-judiciario-e-seguranca-e-menor-para-servicos-sociais-no-am/
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DATA 14/12/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/pac-em-movimento-atende-2-mil-pessoas-com-

emissao-de-documentos-no-mutirao/ 

TÍTULO PAC em movimento atende 2 mil pessoas com emissão de documentos no Mutirão 

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.fatoamazonico.com/pac-em-movimento-atende-2-mil-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
https://www.fatoamazonico.com/pac-em-movimento-atende-2-mil-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Inclusão Social 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-promove-natal-inclusivo-

para-publico-pcd-em-manaus 

TÍTULO Sejusc promove natal inclusivo para público PCD 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  

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

Cidadania (Sejusc), realizará, nesta sexta-feira (20), o “Natal inclusivo”, das 8h ao meio-

dia, no núcleo da Pessoa com Deficiência, localizado na Rua Salvador, 456, bairro 

Adrianópolis. 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd-em-manaus
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd-em-manaus
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A ação contará com consultas a especialistas como clínico geral, oftalmologista, 

ortopedista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, massoterapia, aferição de pressão e glicemia, 

testes rápidos de hepatite A e B, sífilis e HIV, orientação jurídica e social, atendimento 

psicológico e palestra sobre higiene bucal, com doação de 300 kits de escovação e aplicação 

de flúor, além de cortes de cabelo, limpeza de pele, maquiagem, design de sobrancelha e 

café da manhã com sorteio de brindes. 

Serão oferecidos ainda serviços como emissão de carteira de identidade, em primeira e 

segunda via, cadastro para o Passa Fácil e para o Cinoterapia, projeto da Sejusc em parceria 

com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Nessa modalidade 

terapêutica, com foco na socialização, cães atuam como promotores de bem-estar e 

qualidade de vida, principalmente entre as crianças. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “Natal Inclusivo” encerra ainda as atividades 

terapêuticas da Cinoterapia, que retornam em fevereiro de 2020. Ela adianta que, no ano 

que vem, a pasta ampliará a rede de serviços que o Governo do Amazonas disponibiliza e, 

para o primeiro semestre, levará atendimento especializado para os centros de convivência, 

assim como a emissão de documentos em domicílio. 

“Temos, em construção, um projeto de cidadania em casa porque percebemos que muitas 

pessoas não têm condições de se locomover para as ações, e também vamos disponibilizar 

uma equipe de assistência social para identificar outras dificuldades, além de dar suporte, 

orientar, intermediar para outros serviços”, afirma a secretária. “Nossa proposta é 

implementar melhorias no cotidiano do público PcD por meio da oferta de serviços e 

acessibilidade”. 

Parceria 

Para executar a ação, a Sejusc conta a parceria do projeto “Mãos que Cuidam”, coordenado 

por Maysa Costa. A primeira atividade em conjunto aconteceu no mês de novembro, no 

núcleo da Pessoa com Deficiência. 

“Com foco no atendimento humanizado e no bem-estar das pessoas com deficiência, em 

2020 seguiremos com esse trabalho de socialização entre os servidores e os usuários dos 
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serviços, sempre na última sexta-feira de cada mês, é fundamental”, comenta Caroline Braz. 

“Queremos que todos se sintam acolhidos”. 
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DATA 14/12/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://zukka.com.br/pac-em-movimento-atende-2-mil-pessoas-com-emissao-de-

documentos-no-mutirao/ 

TÍTULO PAC em movimento atende 2 mil pessoas com emissão de documentos no Mutirão 

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  

“PAC em Movimento”  – 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 

https://zukka.com.br/pac-em-movimento-atende-2-mil-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
https://zukka.com.br/pac-em-movimento-atende-2-mil-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
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dezembro, com o projeto “PAC em Movimento”, realizado pela 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc). 

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. 

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. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, facilitar a emissão 
de documentos, um dos serviços mais procurados no órgão, é uma das 
políticas adotadas pelo órgão, que, no ano que vem, planeja intensificar 
as ações itinerantes na capital e interior. 

“Sob orientação do governador Wilson Lima, estamos levando os 

serviços aos bairros da cidade e interior justamente para quem mais 

precisa. A emissão de documentos garante a cidadania dessas 

pessoas, além do acesso aos serviços básicos, como saúde e 

educação”. 
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. 

‘Muda Manaus’ – Com o objetivo reduzir a vulnerabilidade social e 
melhorar a qualidade de vida da população da capital do Estado, o 
programa “Muda Manaus”, que acontecerá a cada dois meses, levará 
serviços de cidadania, saúde, cultura, qualificação profissional e muitos 
outros aos que mais precisam. 
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Os seis eixos de atuação do programa são: Educação, Esporte e 
Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento 
Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e 
Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública. 
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DATA 14/12/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO Radar Amazônico EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://radaramazonico.com.br/2-mil-pessoas-recebem-emissao-de-documentos-em-

mutirao-do-pac/ 

TÍTULO 2 mil pessoas recebem emissão de documentos em mutirão do 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://radaramazonico.com.br/2-mil-pessoas-recebem-emissao-de-documentos-em-mutirao-do-pac/
https://radaramazonico.com.br/2-mil-pessoas-recebem-emissao-de-documentos-em-mutirao-do-pac/
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Republicanos 10 EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://republicanos10.org.br/noticias/parlamentares/mais-de-12-mil-pessoas-

participam-da-praca-do-consumidor/ 

TÍTULO Mais de 12 mil pessoas participam da praça do consumidor 

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) – Mais de 1,2 mil pessoas participaram da última edição de 2019 da Praça 

do Consumidor realizada, no sábado (14), pela Comissão de Defesa do Consumidor da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam), presidida pelo deputado 

estadual João Luiz (Republicanos), na Escola Municipal Ana Maria, no bairro Mauazinho, 

https://republicanos10.org.br/noticias/parlamentares/mais-de-12-mil-pessoas-participam-da-praca-do-consumidor/
https://republicanos10.org.br/noticias/parlamentares/mais-de-12-mil-pessoas-participam-da-praca-do-consumidor/
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Zona Sul de Manaus. Em parceria com órgãos públicos, municipal e estadual, instituições 

e concessionárias, a ação ofertou mais de 15 serviços públicos.  

 

Entre os serviços ofertados, o registro de reclamações de práticas abusivas e de 

cobranças indevidas, a negociação de dívidas, a contestação de faturamento e a 

orientação jurídica da DPE foram os mais procurados pelos consumidores, além da 

consulta ao Serviço de Proteção ao Consumidor (SPC) e cadastros Positivo e Emprego 

pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Manaus) e de agendamento para a emissão da 

carteira de trabalho e expedição da 2ª via da carteira de identidade. 

 

“Com o importante apoio das prestadoras de serviços públicos e de instituições parceiras, 

a CDC/Aleam tem conseguido desempenhar o seu papel,que é atuar em defesa dos 

direitos do consumidor”, destacou o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João 

Luiz (Republicanos), ao agradecer a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado, a CDL-

Manaus e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) pela parceria ao longo do ano.  

 

A dona de casa Michele Alves aproveitou a Praça do Consumidor para tirar a carteira de 

identidade dos três filhos, de 8 e 6 anos e um bebê de oito meses. “É uma excelente 

oportunidade para quem não tem tempo nem dinheiro para obter alguns serviços. No meu 

caso, aproveitei para tirar o RG dos meus filhos. O deputado João Luiz está de parabéns 

pela iniciativa de trazer esses serviços para os bairros”, afirmou.  

 

Já a vendedora Maria José Lopes se mostrou satisfeita com a resolução de uma 

pendência com a empresa Águas do Amazonas. “Como só eu estou trabalhando em casa, 

atrasamos alguns pagamentos e as contas de água foram acumulando. A dívida estava 

bem alta, mas consegui negociar em parcelas que cabem no meu bolso. É bom participar 

de ações como essa, que tem resultados rápidos e eficazes para o povo”, completou.  

 

Além da CDC/Aleam, a ação contou com os atendimentos das equipes da 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).  

 

Também estiveram presentes prepostos das concessionárias Águas de Manaus e 

Amazonas Energia, e uma linha direta com as operadoras de telefonia e internet Vivo, TIM, 

Claro, Oi e Net foi disponibilizada aos consumidores, que puderam negociar débitos e tirar 

dúvidas junto às empresas.   
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Praça do Consumidor  
 

De março a dezembro deste ano, a Praça do Consumidor, coordenada pela CDC/Aleam, 

já percorreu bairros e comunidades de Manaus e do interior do Estado e realizou mais de 

10 mil atendimentos. Segundo João Luiz, a descentralização das atividades foi algo 

pensado para que as ações da CDC/Aleam atingissem um público mais amplo, diferente 

das pessoas que já conhecem e procuram a comissão na sede da Aleam. 

 

“Com a Praça do Consumidor, expandimos a atuação da CDC/Aleam levando 

atendimentos aos bairros, às comunidades e aos municípios do interior. Além do 

atendimento, orientamos o consumidor quanto aos seus direitos e aproximamos, ainda 

mais, o Poder Legislativo da população”, afirmou João Luiz.  

 

Para 2020, a meta é ampliar o projeto para que chegue, principalmente, às comunidades 

de difícil acesso do Estado do Amazonas. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Toda Hora.com EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://todahora.com/articulos/duas-mil-fam%C3%ADlias-do-educandos-

ser%C3%A3o-indenizadas-para-implanta%C3%A7%C3%A3o-de-novo-prosamim 

TÍTULO Duas mil famílias do Educandos serão indenizadas para implantação de novo Prosamim 

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 governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta segunda-feira, 16/12, que outras 

duas mil famílias moradoras do bairro Educandos e entorno devem ser indenizadas e 

retiradas do local para a implantação de um novo projeto do Programa Social e Ambiental 

dos Igarapés de Manaus (Prosamim). O anúncio foi feito durante a solenidade de entrega de 

indenizações a 152 famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro, em dezembro do ano 
passado. 

“Semana passada a nossa equipe esteve em Brasília (DF) e reuniu com o BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento), que financia obras de saneamento no Amazonas. Nós 

temos uma sinalização muito positiva do banco com relação a investimentos e recuperação 

de áreas que precisam ser saneadas. Já determinei que, em janeiro, comece um estudo para a 

implantação de um Prosamim no Educandos, para a indenização de mais duas mil famílias, 

além dessas que foram atingidas pelo incêndio”, frisou o governador, durante a solenidade 

realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul da 
capital. O projeto deve levar cerca de seis meses para ser apresentado. 

https://todahora.com/articulos/duas-mil-fam%C3%ADlias-do-educandos-ser%C3%A3o-indenizadas-para-implanta%C3%A7%C3%A3o-de-novo-prosamim
https://todahora.com/articulos/duas-mil-fam%C3%ADlias-do-educandos-ser%C3%A3o-indenizadas-para-implanta%C3%A7%C3%A3o-de-novo-prosamim
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O Governo do Amazonas indenizou, nesta segunda-feira, 152 famílias que perderam suas 

moradias, com recursos da ordem de R$ 4,7 milhões. “Amanhã (17/12) está completando 

um ano que aconteceu aquele sinistro lá no Educandos. Foi um fato lamentável, 

principalmente no momento de fim de ano, que estava todo mundo se preparando para as 

festas. E desde que nós assumimos esse Governo houve uma preocupação em encontrar 

alguma forma de compensar essas famílias e de fazer o pagamento das indenizações. Nós 

firmamos uma parceria com a Defensoria Pública para que a gente pudesse andar com a 
maior celeridade possível”, destacou Wilson Lima. 

O governador ressaltou que o segundo lote de indenizações será pago em fevereiro de 2020. 

“Há, ainda, 245 pessoas que precisam ser indenizadas e a Defensoria Pública está 

realizando audiências e cruzando informações com a Secretaria de Assistência Social, de 

Justiça e Cidadania e Secretaria de Ação Social do município para que esse recurso chegue 
às mãos daquelas pessoas que realmente moravam no bairro Educandos”, enfatizou.  

Trabalho integrado  

O Governo do Estado, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

(DPE-AM), viabilizou os pagamentos por meio do trabalho intersetorial das secretarias de 

Estado da Assistência Social (Seas), de Habitação (Suhab) e do Fundo de Promoção Social 

e Erradicação da Pobreza (FPS), de onde saíram os recursos para os pagamentos das 

famílias, neste primeiro lote de indenizações. 

A Suhab será responsável por efetuar o pagamento das famílias. O valor disponibilizado 

pelo Governo do Amazonas totaliza investimentos de R$ 4.782.000,00. Desse total, 135 

moradores foram contemplados com o cheque-moradia no valor de R$ 35.000,00, 15 

proprietários não-moradores receberam R$  15.000,00 cada e 2 inquilinos/cedidos o auxílio-
moradia no valor de R$ 6.000,00. 

“Isso foi algo desejado, conversado no decorrer do ano, porque essas famílias sofreram esse 

sinistro no ano passado e foi algo que o governador pediu que a gente desse alguma 

solução. Então isso foi discutido o ano todo com algumas secretarias, foi algo muito 
conversado e nós encontramos essa solução”, reforçou a titular da Suhab, Keila Cunha. 

A Seas contribuiu para a ação realizando um trabalho que iniciou em março e foi concluído 

em setembro deste ano. Os técnicos da Seas, a partir de dados do município, criaram os 

critérios que possibilitaram a identificação do grau de vulnerabilidade das famílias. Alguns 

critérios adotados foram: renda per capita, faixa etária (grupos com pessoas de 0 a 17 anos), 

pessoas com deficiência e idosos. 

“A nossa participação foi fundamental para qualificar o perfil das famílias que realmente 

receberam essa indenização. Na verdade, as políticas de habitação devem ser voltadas para 

as famílias mais vulneráveis. Quem realmente pode identificar isso é a assistência social, 

através de alguns mecanismos que existem, e um deles, que é relevante, é o Cadastro Único 
do Governo Federal para os programas sociais”, ressaltou Márcia Sahdo, secretária da Seas. 

Esse diagnóstico foi disponibilizado para a Defensoria Pública do Estado (DPE), que 

realizou audiências junto às famílias para cruzar os dados e identificar quais foram atingidas 

pelo incêndio de Educandos. 

Outros órgãos estaduais também direcionam ações para as famílias do bairro Educandos. A 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de 
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possibilitar que as vítimas pudessem ter acesso a diversos benefícios por meio de novas vias 

da documentação de cada morador, também disponibilizou auxílio psicológico para as 
famílias  

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) ofertou uma linha de financiamento especial 

de crédito para as pessoas que optaram por recomeçar a vida por meio do 

empreendedorismo. Além disso, a Afeam também anistiou dívidas de clientes credenciados 
junto à agência, que tiveram perdas no incêndio. 

Termo de Cooperação 

Um Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (PADAC) instaurado pela Defensoria 

Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos (DPEAIC) serviu como base 
para o pagamento dos benefícios aos moradores vitimados pelo incêndio no Educandos. 

A coleta de informações, com checagem de dados documentais e inspeções in loco, além 

dos depoimentos de dezenas de testemunhas, possibilitaram a organização de uma lista que 

contempla os verdadeiros beneficiários da ajuda financeira. No decorrer da análise, 

inúmeras tentativas de fraudes foram evitadas pela força-tarefa montada dentro da 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos. 

Com base no termo de cooperação, a Defensoria seguiu fazendo o cruzamento de dados 

para evitar a ocorrência de fraudes. A DPE-AM fará outras 245 audiências até o final de 

dezembro como forma de analisar caso a caso e identificar novos beneficiários. 

Em seu discurso durante a solenidade de indenização das famílias, o defensor público geral, 

Rafael Barbosa, destacou a atenção dispensada pelo Governo do Estado para que os 
pagamentos fossem viabilizados em um curto espaço de tempo.  

“Se nós não tivermos essa consciência que esse momento hoje só é possível por causa de 

um negócio chamado vontade política, nós não vamos perceber a transformação que hoje 

passa no Estado Amazonas. Se nós tivéssemos que entrar com ação individual para as 152 

famílias ou uma ação coletiva para que todos pudessem receber esse valor em juízo, talvez 

nós estivéssemos falando aqui em 10, 20 anos de processo, e mais 10, 20, 30 anos para que 

o governo pagasse aquilo que a sentença do juiz mandou. Essa transformação que eu vejo 

hoje, o Estado reconhecendo que vocês têm direito de receber um apoio financeiro, sem 

necessidade de ordem de qualquer outro poder, é significativo para o Estado do Amazonas”, 
observou Rafael Barbosa. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 
https://manausalerta.com.br/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/ 

TÍTULO Sejusc promove natal inclusivo para público PCD 

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), realizará, nesta 

sexta-feira (20), o “Natal inclusivo”, das 8h ao meio-dia, no 

https://manausalerta.com.br/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

núcleo da Pessoa com Deficiência, localizado na Rua Salvador, 

456, bairro Adrianópolis. 

 

A ação contará com consultas a especialistas como clínico geral, 

oftalmologista, ortopedista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, 

massoterapia, aferição de pressão e glicemia, testes rápidos de 

hepatite A e B, sífilis e HIV, orientação jurídica e social, 

atendimento psicológico e palestra sobre higiene bucal, com 

doação de 300 kits de escovação e aplicação de flúor, além de 

cortes de cabelo, limpeza de pele, maquiagem, design de 

sobrancelha e café da manhã com sorteio de brindes. 

Serão oferecidos ainda serviços como emissão de carteira de 

identidade, em primeira e segunda via, cadastro para o Passa 

Fácil e para o Cinoterapia, projeto da Sejusc em parceria com o 

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Nessa 

modalidade terapêutica, com foco na socialização, cães atuam 

como promotores de bem-estar e qualidade de vida, 

principalmente entre as crianças. 

 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “Natal Inclusivo” 

encerra ainda as atividades terapêuticas da Cinoterapia, que 

retornam em fevereiro de 2020. Ela adianta que, no ano que 

vem, a pasta ampliará a rede de serviços que o Governo do 

Amazonas disponibiliza e, para o primeiro semestre, levará 

atendimento especializado para os centros de convivência, 

assim como a emissão de documentos em domicílio. 

“Temos, em construção, um projeto de cidadania em casa 

porque percebemos que muitas pessoas não têm condições de 

se locomover para as ações, e também vamos disponibilizar 

uma equipe de assistência social para identificar outras 
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dificuldades, além de dar suporte, orientar, intermediar para 

outros serviços”, afirma a secretária. “Nossa proposta é 

implementar melhorias no cotidiano do público PcD por meio da 

oferta de serviços e acessibilidade”. 

Parceria 

 

Para executar a ação, a Sejusc conta a parceria do projeto 

“Mãos que Cuidam”, coordenado por Maysa Costa. A primeira 

atividade em conjunto aconteceu no mês de novembro, no 

núcleo da Pessoa com Deficiência. 

“Com foco no atendimento humanizado e no bem-estar das 

pessoas com deficiência, em 2020 seguiremos com esse 

trabalho de socialização entre os servidores e os usuários dos 

serviços, sempre na última sexta-feira de cada mês, é 

fundamental”, comenta Caroline Braz. “Queremos que todos se 

sintam acolhidos”. 

Com informações da assessoria  
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DATA 15/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/economia/182076/mais-de-12-mil-pessoas-participam-da-

praca-do-consumidor-no-mauazinho 

TÍTULO Mais de 12 mil pessoas participam da praça do consumidor do Mauazinho 

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 - Cerca de 1,2 mil pessoas participaram da última edição de 2019 da Praça do 

Consumidor realizada, neste sábado (14), na Escola Municipal Ana Maria, no bairro 

Mauazinho, Zona Sul de Manaus. Em parceria com órgãos públicos, municipal e estadual, 

instituições e concessionárias, a ação ofertou mais de 15 serviços públicos.  
 
Entre os serviços ofertados, o registro de reclamações de práticas abusivas e de cobranças 
indevidas, a negociação de dívidas, a contestação de faturamento e a orientação jurídica da 
DPE foram os mais procurados pelos consumidores, além da consulta ao Serviço de Proteção 
ao Consumidor (SPC) e cadastros Positivo e Emprego pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-
Manaus) e de agendamento para a emissão da carteira de trabalho e expedição da 2ª via da 
carteira de identidade. 

http://d.emtempo.com.br/economia/182076/mais-de-12-mil-pessoas-participam-da-praca-do-consumidor-no-mauazinho
http://d.emtempo.com.br/economia/182076/mais-de-12-mil-pessoas-participam-da-praca-do-consumidor-no-mauazinho
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“Com o importante apoio das prestadoras de serviços públicos e de instituições parceiras, a 
CDC/Aleam tem conseguido desempenhar o seu papel,que é atuar em defesa dos direitos do 
consumidor”, destacou o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz 
(Republicanos), ao agradecer a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado, a CDL-Manaus e a 
Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) pela parceria ao longo do ano.  
 
A dona de casa Michele Alves aproveitou a Praça do Consumidor para tirar a carteira de 
identidade dos três filhos, de 8 e 6 anos e um bebê de oito meses. “É uma excelente 
oportunidade para quem não tem tempo nem dinheiro para obter alguns serviços. No meu 
caso, aproveitei para tirar o RG dos meus filhos. O deputado João Luiz está de parabéns pela 
iniciativa de trazer esses serviços para os bairros”, afirmou.  
 
Já a vendedora Maria José Lopes se mostrou satisfeita com a resolução de uma pendência com 
a empresa Águas do Amazonas. “Como só eu estou trabalhando em casa, atrasamos alguns 
pagamentos e as contas de água foram acumulando. A dívida estava bem alta, mas consegui 
negociar em parcelas que cabem no meu bolso. É bom participar de ações como essa, que tem 
resultados rápidos e eficazes para o povo”, completou.  
 
Além da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
(CDC/Aleam), a ação contou com os atendimentos das equipes da 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).  
 
Também estiveram presentes prepostos das concessionárias Águas de Manaus e Amazonas 
Energia, e uma linha direta com as operadoras de telefonia e internet Vivo, TIM, Claro, Oi e Net 
foi disponibilizada aos consumidores, que puderam negociar débitos e tirar dúvidas junto às 
empresas.   
 
Praça do Consumidor  
 
De março a dezembro deste ano, a Praça do Consumidor, já percorreu bairros e comunidades 
de Manaus e do interior do Estado e realizou mais de 10 mil atendimentos. Segundo João Luiz, 
a descentralização das atividades foi algo pensado para que as ações da CDC/Aleam atingissem 
um público mais amplo, diferente das pessoas que já conhecem e procuram a comissão na 
sede da Aleam. 
 
“Com a Praça do Consumidor, expandimos a atuação da CDC/Aleam levando atendimentos aos 
bairros, às comunidades e aos municípios do interior. Além do atendimento, orientamos o 
consumidor quanto aos seus direitos e aproximamos, ainda mais, o Poder Legislativo da 
população”, afirmou João Luiz.  
 
Para 2020, a meta é ampliar o projeto para que chegue, principalmente, às comunidades de 
difícil acesso do Estado do Amazonas. 
 
*Com informações da assessoria 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 
https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/ 

TÍTULO Sejusc promove natal inclusivo para público PCD 

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://amazonasnoticias.com.br/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/
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Evento oferecerá serviços nesta sexta-feira (20/12), a partir das 8h, no núcleo da 

Pessoa com Deficiência 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará, nesta sexta-feira (20/12), o “Natal 

inclusivo”, das 8h ao meio-dia, no núcleo da Pessoa com Deficiência, localizado 

na Rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis. 

A ação contará com consultas a especialistas como clínico geral, oftalmologista, 

ortopedista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, massoterapia, aferição de pressão e 

glicemia, testes rápidos de hepatite A e B, sífilis e HIV, orientação jurídica e social, 

atendimento psicológico e palestra sobre higiene bucal, com doação de 300 kits de 

escovação e aplicação de flúor, além de cortes de cabelo, limpeza de pele, 

maquiagem, design de sobrancelha e café da manhã com sorteio de brindes. 

Serão oferecidos ainda serviços como emissão de carteira de identidade, em 

primeira e segunda via, cadastro para o Passa Fácil e para o Cinoterapia, projeto 

da Sejusc em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas 

(CBMAM). Nessa modalidade terapêutica, com foco na socialização, cães atuam 

como promotores de bem-estar e qualidade de vida, principalmente entre as 

crianças. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “Natal Inclusivo” encerra ainda as 

atividades terapêuticas da Cinoterapia, que retornam em fevereiro de 2020. Ela 

adianta que, no ano que vem, a pasta ampliará a rede de serviços que o Governo 

do Amazonas disponibiliza e, para o primeiro semestre, levará atendimento 

especializado para os centros de convivência, assim como a emissão de 

documentos em domicílio. 

“Temos, em construção, um projeto de cidadania em casa porque percebemos que 

muitas pessoas não têm condições de se locomover para as ações, e também vamos 

disponibilizar uma equipe de assistência social para identificar outras dificuldades, 

além de dar suporte, orientar, intermediar para outros serviços”, afirma a 

secretária. “Nossa proposta é implementar melhorias no cotidiano do público PcD 

por meio da oferta de serviços e acessibilidade”. 

Parceria – Para executar a ação, a Sejusc conta a parceria do projeto “Mãos que 

Cuidam”, coordenado por Maysa Costa. A primeira atividade em conjunto 

aconteceu no mês de novembro, no núcleo da Pessoa com Deficiência. 

“Com foco no atendimento humanizado e no bem-estar das pessoas com 

deficiência, em 2020 seguiremos com esse trabalho de socialização entre os 
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servidores e os usuários dos serviços, sempre na última sexta-feira de cada mês, é 

fundamental”, comenta Caroline Braz. “Queremos que todos se sintam acolhidos”. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Chumbo Grosso EDITORIA/ COLUNA Cultura 

LINK 

https://chumbogrossomanaus.com.br/saude-publica/sejusc-promove-natal-inclusivo-

para-publico-pcd/ 

TÍTULO Sejusc promove natal inclusivo para público PCD 

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), realizará, nesta sexta-feira 
(20/12), o “Natal inclusivo”, das 8h ao meio-dia, no núcleo da Pessoa 
com Deficiência, localizado na Rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis. 

A ação contará com consultas a especialistas como clínico geral, 
oftalmologista, ortopedista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, 

massoterapia, aferição de pressão e glicemia, testes rápidos de hepatite 
A e B, sífilis e HIV, orientação jurídica e social, atendimento psicológico e 

palestra sobre higiene bucal, com doação de 300 kits de escovação e 
aplicação de flúor, além de cortes de cabelo, limpeza de pele, 
maquiagem, design de sobrancelha e café da manhã com sorteio de 
brindes. 

https://chumbogrossomanaus.com.br/saude-publica/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/
https://chumbogrossomanaus.com.br/saude-publica/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/
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Serão oferecidos ainda serviços como emissão de carteira de identidade, 
em primeira e segunda via, cadastro para o Passa Fácil e para o 

Cinoterapia, projeto da Sejusc em parceria com o Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM). Nessa modalidade terapêutica, com foco 
na socialização, cães atuam como promotores de bem-estar e qualidade 

de vida, principalmente entre as crianças. 
 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “Natal Inclusivo” encerra 
ainda as atividades terapêuticas da Cinoterapia, que retornam em 

fevereiro de 2020. Ela adianta que, no ano que vem, a pasta ampliará a 
rede de serviços que o Governo do Amazonas disponibiliza e, para o 

primeiro semestre, levará atendimento especializado para os centros de 
convivência, assim como a emissão de documentos em domicílio. 

“Temos, em construção, um projeto de cidadania em casa porque 

percebemos que muitas pessoas não têm condições de se locomover 
para as ações, e também vamos disponibilizar uma equipe de assistência 

social para identificar outras dificuldades, além de dar suporte, orientar, 
intermediar para outros serviços”, afirma a secretária. “Nossa proposta é 

implementar melhorias no cotidiano do público PcD por meio da oferta 
de serviços e acessibilidade”. 

Parceria – Para executar a ação, a Sejusc conta a parceria do projeto 
“Mãos que Cuidam”, coordenado por Maysa Costa. A primeira atividade 

em conjunto aconteceu no mês de novembro, no núcleo da Pessoa com 
Deficiência. 

“Com foco no atendimento humanizado e no bem-estar das pessoas com 

deficiência, em 2020 seguiremos com esse trabalho de socialização entre 
os servidores e os usuários dos serviços, sempre na última sexta-feira 

de cada mês, é fundamental”, comenta Caroline Braz. “Queremos que 
todos se sintam acolhidos”. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Portal Beiradão EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 
https://portalbeiradao.com.br/?p=7215  

TÍTULO Wilson Lima anuncia indenização para mais duas famílias do bairro 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  

 

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta segunda-

feira (16/12), que outras duas mil famílias moradoras do bairro 

Educandos e entorno devem ser indenizadas e retiradas do local para a 

implantação de um novo projeto do Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus (Prosamim). O anúncio foi feito durante a 

solenidade de entrega de indenizações a 152 famílias vítimas do 

incêndio ocorrido no bairro, em dezembro do ano passado. 

https://portalbeiradao.com.br/?p=7215
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“Semana passada a nossa equipe esteve em Brasília (DF) e reuniu com 

o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que financia 

obras de saneamento no Amazonas. Nós temos uma sinalização muito 

positiva do banco com relação a investimentos e recuperação de áreas 

que precisam ser saneadas. Já determinei que, em janeiro, comece um 

estudo para a implantação de um Prosamim no Educandos, para a 

indenização de mais duas mil famílias, além dessas que foram 

atingidas pelo incêndio”, frisou o governador, durante a solenidade 

realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, 

zona centro-sul da capital. O projeto deve levar cerca de seis meses 

para ser apresentado. 

O Governo do Amazonas indenizou, nesta segunda-feira, 152 famílias 

que perderam suas moradias, com recursos da ordem de R$ 4,7 

milhões. “Amanhã (17/12) está completando um ano que aconteceu 

aquele sinistro lá no Educandos. Foi um fato lamentável, 

principalmente no momento de fim de ano, que estava todo mundo se 

preparando para as festas. E desde que nós assumimos esse Governo 

houve uma preocupação em encontrar alguma forma de compensar 

essas famílias e de fazer o pagamento das indenizações. Nós firmamos 

uma parceria com a Defensoria Pública para que a gente pudesse 

andar com a maior celeridade possível”, destacou Wilson Lima. 

O governador ressaltou que o segundo lote de indenizações será pago 

em fevereiro de 2020. “Há, ainda, 245 pessoas que precisam ser 

indenizadas e a Defensoria Pública está realizando audiências e 

cruzando informações com a Secretaria de Assistência Social, de 

Justiça e Cidadania e Secretaria de Ação Social do município para que 

esse recurso chegue às mãos daquelas pessoas que realmente 

moravam no bairro Educandos”, enfatizou. 
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Mudança de vida – Há nove meses pagando aluguel, a auxiliar de 

serviços gerais Lucicleia Frota agora comemora a indenização, por 

meio da qual ela e a família vão adquirir nova moradia. 

“Muito grata a Deus e ao nosso governador por ele ter olhado pela 

gente, por todos nós. A gente vai conseguir escrever uma nova história 

de vida, conseguir uma moradia sem ter que pagar aluguel, comprar o 

que é nosso. Isso é muito gratificante e eu estou muito feliz por isso. 

Final do ano passado eu só chorava. Agradeci muito a Deus por estar 

todo mundo vivo, mas estava com o coração despedaçado. E agora 

não, vai ser um Natal diferente para nós, de muita felicidade, com 

certeza”, afirmou Lucicleia. 

O final de ano também vai ser diferente para a dona de casa Leonela 

Gama. “Eu pensava que ia demorar, mas pela honra e a glória do 

Senhor foi tudo rápido, antes mesmo de um ano a gente vai receber. 

Eu estou muito feliz, muito alegre, eu queria muito sair de lá, por ser 

uma área de risco, mas eu não sabia que ia ser dessa forma. Então eu 

estou muito agradecida”, frisou. 

“É uma bênção, mesmo porque eu sempre acreditei em Deus. Muita 

gente falava ‘ah, isso não vai sair não, eles vão enrolar’, mas sempre 

eu botei Deus na frente. Eu creio que vai me ajudar bastante e vou 

poder comprar uma casa, acolher meus filhos, meus netos. Eu 

agradeço muito ao governador, a todos que estão colaborando com 

isso”, disse Dineimara Ferreira, que também foi indenizada nesta 

segunda-feira. 

Trabalho integrado – O Governo do Estado, em parceria com a 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), viabilizou os 

pagamentos por meio do trabalho intersetorial das secretarias de 

Estado da Assistência Social (Seas), de Habitação (Suhab) e do Fundo 
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de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), de onde saíram 

os recursos para os pagamentos das famílias, neste primeiro lote de 

indenizações. 

A Suhab será responsável por efetuar o pagamento das famílias. O 

valor disponibilizado pelo Governo do Amazonas totaliza 

investimentos de R$ 4.782.000,00. Desse total, 135 moradores foram 

contemplados com o cheque-moradia no valor de R$ 35.000,00, 15 

proprietários não-moradores receberam R$ 15.000,00 cada e 2 

inquilinos/cedidos o auxílio-moradia no valor de R$ 6.000,00. 

“Isso foi algo desejado, conversado no decorrer do ano, porque essas 

famílias sofreram esse sinistro no ano passado e foi algo que o 

governador pediu que a gente desse alguma solução. Então isso foi 

discutido o ano todo com algumas secretarias, foi algo muito 

conversado e nós encontramos essa solução”, reforçou a titular da 

Suhab, Keila Cunha. 

A Seas contribuiu para a ação realizando um trabalho que iniciou em 

março e foi concluído em setembro deste ano. Os técnicos da Seas, a 

partir de dados do município, criaram os critérios que possibilitaram a 

identificação do grau de vulnerabilidade das famílias. Alguns critérios 

adotados foram: renda per capita, faixa etária (grupos com pessoas de 

0 a 17 anos), pessoas com deficiência e idosos. 

“A nossa participação foi fundamental para qualificar o perfil das 

famílias que realmente receberam essa indenização. Na verdade, as 

políticas de habitação devem ser voltadas para as famílias mais 

vulneráveis. Quem realmente pode identificar isso é a assistência 

social, através de alguns mecanismos que existem, e um deles, que é 

relevante, é o Cadastro Único do Governo Federal para os programas 

sociais”, ressaltou Márcia Sahdo, secretária da Seas. 
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Esse diagnóstico foi disponibilizado para a Defensoria Pública do 

Estado (DPE), que realizou audiências junto às famílias para cruzar os 

dados e identificar quais foram atingidas pelo incêndio de Educandos. 

Outros órgãos estaduais também direcionam ações para as famílias do 

bairro Educandos. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), além de possibilitar que as vítimas 

pudessem ter acesso a diversos benefícios por meio de novas vias da 

documentação de cada morador, também disponibilizou auxílio 

psicológico para as famílias. 

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) ofertou uma linha de 

financiamento especial de crédito para as pessoas que optaram por 

recomeçar a vida por meio do empreendedorismo. Além disso, a 

Afeam também anistiou dívidas de clientes credenciados junto à 

agência, que tiveram perdas no incêndio. 

Termo de Cooperação – Um Procedimento para Apuração de Dano 

Coletivo (PADAC) instaurado pela Defensoria Pública de 1ª Instância 

Especializada em Interesses Coletivos (DPEAIC) serviu como base 

para o pagamento dos benefícios aos moradores vitimados pelo 

incêndio no Educandos. 

A coleta de informações, com checagem de dados documentais e 

inspeções in loco, além dos depoimentos de dezenas de testemunhas, 

possibilitaram a organização de uma lista que contempla os 

verdadeiros beneficiários da ajuda financeira. No decorrer da análise, 

inúmeras tentativas de fraudes foram evitadas pela força-tarefa 

montada dentro da Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada 

em Interesses Coletivos. 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

Com base no termo de cooperação, a Defensoria seguiu fazendo o 

cruzamento de dados para evitar a ocorrência de fraudes. A DPE-AM 

fará outras 245 audiências até o final de dezembro como forma de 

analisar caso a caso e identificar novos beneficiários. 

Em seu discurso durante a solenidade de indenização das famílias, o 

defensor público geral, Rafael Barbosa, destacou a atenção dispensada 

pelo Governo do Estado para que os pagamentos fossem viabilizados 

em um curto espaço de tempo. 

“Se nós não tivermos essa consciência que esse momento hoje só é 

possível por causa de um negócio chamado vontade política, nós não 

vamos perceber a transformação que hoje passa no Estado Amazonas. 

Se nós tivéssemos que entrar com ação individual para as 152 famílias 

ou uma ação coletiva para que todos pudessem receber esse valor em 

juízo, talvez nós estivéssemos falando aqui em 10, 20 anos de 

processo, e mais 10, 20, 30 anos para que o governo pagasse aquilo 

que a sentença do juiz mandou. Essa transformação que eu vejo hoje, 

o Estado reconhecendo que vocês têm direito de receber um apoio 

financeiro, sem necessidade de ordem de qualquer outro poder, é 

significativo para o Estado do Amazonas”, observou Rafael Barbosa. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Governo do Estado do Amazonas 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-

pcd/ 

TÍTULO Sejusc promove natal inclusivo para público PCD 

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  

 

Evento oferecerá serviços nesta sexta-feira (20/12), a partir das 8h, no núcleo da Pessoa com 

Deficiência 

 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/
https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/
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O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc), realizará, nesta sexta-feira (20/12), o “Natal inclusivo”, das 8h ao meio-dia, 

no núcleo da Pessoa com Deficiência, localizado na Rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis. 

A ação contará com consultas a especialistas como clínico geral, oftalmologista, ortopedista, 

fonoaudiólogo e fisioterapeuta, massoterapia, aferição de pressão e glicemia, testes rápidos de 

hepatite A e B, sífilis e HIV, orientação jurídica e social, atendimento psicológico e palestra 

sobre higiene bucal, com doação de 300 kits de escovação e aplicação de flúor, além de cortes 

de cabelo, limpeza de pele, maquiagem, design de sobrancelha e café da manhã com sorteio de 

brindes. 
 

Serão oferecidos ainda serviços como emissão de carteira de identidade, em primeira e segunda 

via, cadastro para o Passa Fácil e para o Cinoterapia, projeto da Sejusc em parceria com o Corpo 

de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Nessa modalidade terapêutica, com foco na 

socialização, cães atuam como promotores de bem-estar e qualidade de vida, principalmente 

entre as crianças. 
 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “Natal Inclusivo” encerra ainda as atividades 

terapêuticas da Cinoterapia, que retornam em fevereiro de 2020. Ela adianta que, no ano que 

vem, a pasta ampliará a rede de serviços que o Governo do Amazonas disponibiliza e, para o 

primeiro semestre, levará atendimento especializado para os centros de convivência, assim 

como a emissão de documentos em domicílio. 
 

“Temos, em construção, um projeto de cidadania em casa porque percebemos que muitas 

pessoas não têm condições de se locomover para as ações, e também vamos disponibilizar uma 

equipe de assistência social para identificar outras dificuldades, além de dar suporte, orientar, 

intermediar para outros serviços”, afirma a secretária. “Nossa proposta é implementar melhorias 

no cotidiano do público PcD por meio da oferta de serviços e acessibilidade”. 
 

Parceria – Para executar a ação, a Sejusc conta a parceria do projeto “Mãos que Cuidam”, 

coordenado por Maysa Costa. A primeira atividade em conjunto aconteceu no mês de 

novembro, no núcleo da Pessoa com Deficiência. 
 

“Com foco no atendimento humanizado e no bem-estar das pessoas com deficiência, em 2020 

seguiremos com esse trabalho de socialização entre os servidores e os usuários dos serviços, 

sempre na última sexta-feira de cada mês, é fundamental”, comenta Caroline Braz. “Queremos 
que todos se sintam acolhidos”. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://zukka.com.br/governo-do-amazonas-indeniza-mais-de-duas-mil-familias-do-

incendio-do-educandos/ 

TÍTULO Governo do Amazonas indeniza mais de duas mil famílias do incêndio do 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  

 

https://zukka.com.br/governo-do-amazonas-indeniza-mais-de-duas-mil-familias-do-incendio-do-educandos/
https://zukka.com.br/governo-do-amazonas-indeniza-mais-de-duas-mil-familias-do-incendio-do-educandos/
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O Governo do Amazonas, anunciou, nesta segunda-feira (16/12), que 
outras duas mil famílias moradoras do bairro Educandos e entorno 
devem ser indenizadas e retiradas do local para a implantação de um 
novo projeto do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus 
(Prosamim). 

O anúncio foi feito durante a solenidade de entrega de indenizações 
a 152 famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro, em dezembro 
do ano passado. 

“Semana passada a nossa equipe esteve em Brasília (DF) e reuniu com 
o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que financia obras 
de saneamento no Amazonas. Nós temos uma sinalização muito 
positiva do banco com relação a investimentos e recuperação de áreas 
que precisam ser saneadas. Já determinei que, em janeiro, comece um 
estudo para a implantação de um Prosamim no Educandos, para a 
indenização de mais duas mil famílias, além dessas que foram atingidas 
pelo incêndio”, frisou o governador, durante a solenidade realizada no 
Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul 
da capital. O projeto deve levar cerca de seis meses para ser 
apresentado. 

O Governo do Amazonas indenizou, nesta segunda-feira, 152 famílias 
que perderam suas moradias, com recursos da ordem de R$ 4,7 
milhões. 

“Amanhã (17/12) está completando um ano que aconteceu aquele 

sinistro lá no Educandos. Foi um fato lamentável, principalmente no 

momento de fim de ano, que estava todo mundo se preparando para as 

festas. E desde que nós assumimos esse Governo houve uma 

preocupação em encontrar alguma forma de compensar essas famílias 

e de fazer o pagamento das indenizações. Nós firmamos uma parceria 

com a Defensoria Pública para que a gente pudesse andar com a maior 

celeridade possível”, destacou Wilson Lima. 
O governador ressaltou que o segundo lote de indenizações será pago 
em fevereiro de 2020. “Há, ainda, 245 pessoas que precisam ser 
indenizadas e a Defensoria Pública está realizando audiências e 
cruzando informações com a Secretaria de Assistência Social, de 
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Justiça e Cidadania e Secretaria de Ação Social do município para que 
esse recurso chegue às mãos daquelas pessoas que realmente 
moravam no bairro Educandos”, enfatizou. 

Mudança de vida – Há nove meses pagando aluguel, a auxiliar de 
serviços gerais Lucicleia Frota agora comemora a indenização, por 
meio da qual ela e a família vão adquirir nova moradia. 

“Muito grata a Deus e ao nosso governador por ele ter olhado pela 

gente, por todos nós. A gente vai conseguir escrever uma nova história 

de vida, conseguir uma moradia sem ter que pagar aluguel, comprar o 

que é nosso. Isso é muito gratificante e eu estou muito feliz por isso. 

Final do ano passado eu só chorava. Agradeci muito a Deus por estar 

todo mundo vivo, mas estava com o coração despedaçado. E agora 

não, vai ser um Natal diferente para nós, de muita felicidade, com 

certeza”, afirmou Lucicleia. 
O final de ano também vai ser diferente para a dona de casa Leonela 
Gama. 

“Eu pensava que ia demorar, mas pela honra e a glória do Senhor foi 

tudo rápido, antes mesmo de um ano a gente vai receber. Eu estou 

muito feliz, muito alegre, eu queria muito sair de lá, por ser uma área de 

risco, mas eu não sabia que ia ser dessa forma. Então eu estou muito 

agradecida”, frisou. 

“É uma bênção, mesmo porque eu sempre acreditei em Deus. Muita 

gente falava ‘ah, isso não vai sair não, eles vão enrolar’, mas sempre 

eu botei Deus na frente. Eu creio que vai me ajudar bastante e vou 

poder comprar uma casa, acolher meus filhos, meus netos. Eu 

agradeço muito ao governador, a todos que estão colaborando com 

isso”, disse Dineimara Ferreira, que também foi indenizada nesta 

segunda-feira. 
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Trabalho integrado – O Governo do Estado, em parceria com a 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), viabilizou os 
pagamentos por meio do trabalho intersetorial das secretarias de 
Estado da Assistência Social (Seas), de Habitação (Suhab) e do Fundo 
de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), de onde saíram 
os recursos para os pagamentos das famílias, neste primeiro lote de 
indenizações. 

A Suhab será responsável por efetuar o pagamento das famílias. O 
valor disponibilizado pelo Governo do Amazonas totaliza investimentos 
de R$ 4.782.000,00. Desse total, 135 moradores foram contemplados 
com o cheque-moradia no valor de R$ 35.000,00, 15 proprietários não-
moradores receberam R$ 15.000,00 cada e 2 inquilinos/cedidos o 
auxílio-moradia no valor de R$ 6.000,00. 

“Isso foi algo desejado, conversado no decorrer do ano, porque essas 

famílias sofreram esse sinistro no ano passado e foi algo que o 

governador pediu que a gente desse alguma solução. Então isso foi 

discutido o ano todo com algumas secretarias, foi algo muito 

conversado e nós encontramos essa solução”, reforçou a titular da 

Suhab, Keila Cunha. 
A Seas contribuiu para a ação realizando um trabalho que iniciou em 
março e foi concluído em setembro deste ano. Os técnicos da Seas, a 
partir de dados do município, criaram os critérios que possibilitaram a 
identificação do grau de vulnerabilidade das famílias. Alguns critérios 
adotados foram: renda per capita, faixa etária (grupos com pessoas de 
0 a 17 anos), pessoas com deficiência e idosos. 

“A nossa participação foi fundamental para qualificar o perfil das famílias 

que realmente receberam essa indenização. Na verdade, as políticas 

de habitação devem ser voltadas para as famílias mais vulneráveis. 

Quem realmente pode identificar isso é a assistência social, através de 

alguns mecanismos que existem, e um deles, que é relevante, é o 

Cadastro Único do Governo Federal para os programas sociais”, 

ressaltou Márcia Sahdo, secretária da Seas. 
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Esse diagnóstico foi disponibilizado para a Defensoria Pública do 
Estado (DPE), que realizou audiências junto às famílias para cruzar os 
dados e identificar quais foram atingidas pelo incêndio de Educandos. 

Outros órgãos estaduais também direcionam ações para as famílias do 
bairro Educandos. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc), além de possibilitar que as vítimas pudessem ter 
acesso a diversos benefícios por meio de novas vias da documentação 
de cada morador, também disponibilizou auxílio psicológico para as 
famílias. 

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) ofertou uma linha de 
financiamento especial de crédito para as pessoas que optaram por 
recomeçar a vida por meio do empreendedorismo. Além disso, a Afeam 
também anistiou dívidas de clientes credenciados junto à agência, que 
tiveram perdas no incêndio. 

Termo de Cooperação – Um Procedimento para Apuração de Dano 
Coletivo (PADAC) instaurado pela Defensoria Pública de 1ª Instância 
Especializada em Interesses Coletivos (DPEAIC) serviu como base 
para o pagamento dos benefícios aos moradores vitimados pelo 
incêndio no Educandos. 

A coleta de informações, com checagem de dados documentais e 
inspeções in loco, além dos depoimentos de dezenas de testemunhas, 
possibilitaram a organização de uma lista que contempla os verdadeiros 
beneficiários da ajuda financeira. No decorrer da análise, inúmeras 
tentativas de fraudes foram evitadas pela força-tarefa montada dentro 
da Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses 
Coletivos. 

Com base no termo de cooperação, a Defensoria seguiu fazendo o 
cruzamento de dados para evitar a ocorrência de fraudes. A DPE-AM 
fará outras 245 audiências até o final de dezembro como forma de 
analisar caso a caso e identificar novos beneficiários. 

Em seu discurso durante a solenidade de indenização das famílias, 
o defensor público geral, Rafael Barbosa, destacou a atenção 
dispensada pelo Governo do Estado para que os pagamentos fossem 
viabilizados em um curto espaço de tempo. 
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“Se nós não tivermos essa consciência que esse momento hoje só é 

possível por causa de um negócio chamado vontade política, nós não 

vamos perceber a transformação que hoje passa no Estado Amazonas. 

Se nós tivéssemos que entrar com ação individual para as 152 famílias 

ou uma ação coletiva para que todos pudessem receber esse valor em 

juízo, talvez nós estivéssemos falando aqui em 10, 20 anos de 

processo, e mais 10, 20, 30 anos para que o governo pagasse aquilo 

que a sentença do juiz mandou. Essa transformação que eu vejo hoje, 

o Estado reconhecendo que vocês têm direito de receber um apoio 

financeiro, sem necessidade de ordem de qualquer outro poder, é 

significativo para o Estado do Amazonas”, observou Rafael Barbosa. 
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DATA 16/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO 
Portal Amazon Play TV 

Digital 
EDITORIA/ COLUNA Destaques 

LINK 
https://amazonplaytv.com/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/ 

TÍTULO Sejusc promove natal inclusivo para público PCD 

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), realizará, nesta sexta-feira 
(20/12), o “Natal inclusivo”, das 8h ao meio-dia, no núcleo da Pessoa 
com Deficiência, localizado na Rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis. 

https://amazonplaytv.com/sejusc-promove-natal-inclusivo-para-publico-pcd/
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A ação contará com consultas a especialistas como clínico geral, 
oftalmologista, ortopedista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, massoterapia, 
aferição de pressão e glicemia, testes rápidos de hepatite A e B, sífilis e 
HIV, orientação jurídica e social, atendimento psicológico e palestra 
sobre higiene bucal, com doação de 300 kits de escovação e aplicação 
de flúor, além de cortes de cabelo, limpeza de pele, maquiagem, design 
de sobrancelha e café da manhã com sorteio de brindes. 

Serão oferecidos ainda serviços como emissão de carteira de identidade, 
em primeira e segunda via, cadastro para o Passa Fácil e para o 
Cinoterapia, projeto da Sejusc em parceria com o Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM). Nessa modalidade terapêutica, com foco 
na socialização, cães atuam como promotores de bem-estar e qualidade 
de vida, principalmente entre as crianças. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “Natal Inclusivo” encerra 
ainda as atividades terapêuticas da Cinoterapia, que retornam em 
fevereiro de 2020. Ela adianta que, no ano que vem, a pasta ampliará a 
rede de serviços que o Governo do Amazonas disponibiliza e, para o 
primeiro semestre, levará atendimento especializado para os centros de 
convivência, assim como a emissão de documentos em domicílio. 

“Temos, em construção, um projeto de cidadania em casa porque 
percebemos que muitas pessoas não têm condições de se locomover 
para as ações, e também vamos disponibilizar uma equipe de assistência 
social para identificar outras dificuldades, além de dar suporte, orientar, 
intermediar para outros serviços”, afirma a secretária. “Nossa proposta é 
implementar melhorias no cotidiano do público PcD por meio da oferta de 
serviços e acessibilidade”. 

Parceria – Para executar a ação, a Sejusc conta a parceria do projeto 
“Mãos que Cuidam”, coordenado por Maysa Costa. A primeira atividade 
em conjunto aconteceu no mês de novembro, no núcleo da Pessoa com 
Deficiência. 

“Com foco no atendimento humanizado e no bem-estar das pessoas com 
deficiência, em 2020 seguiremos com esse trabalho de socialização 
entre os servidores e os usuários dos serviços, sempre na última sexta-
feira de cada mês, é fundamental”, comenta Caroline Braz. “Queremos 
que todos se sintam acolhidos”. 


