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DATA 17/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Nações Unidas Brasil EDITORIA/ COLUNA Notícias do Brasil 

LINK 

https://nacoesunidas.org/oim-inicia-interiorizacao-de-migrantes-manaus-nesta-terca-

feira-17/ 

TÍTULO OIM inicia interiorização de migrantes Manaus nesta terça feira 17 

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://nacoesunidas.org/oim-inicia-interiorizacao-de-migrantes-manaus-nesta-terca-feira-17/
https://nacoesunidas.org/oim-inicia-interiorizacao-de-migrantes-manaus-nesta-terca-feira-17/
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A partir desta terça-feira (17), a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) inicia o processo de interiorização de 
venezuelanos que vivem atualmente em Manaus (AM). No total, 58 
pessoas estão incluídas nos primeiros embarques, que acontecerão 
entre os dias 17 e 20 de dezembro para várias cidades do Brasil. 

A partir deste primeiro grupo, a meta da OIM é apoiar pelo menos 
100 refugiados e migrantes por mês a buscar novas oportunidades 
em todas as regiões do país. São venezuelanos que estão nos 
abrigos, em situação de rua ou mesmo vivendo em moradias 
alugadas em bairros da cidade. 

A estratégia de interiorização é realizada pelo governo federal com 
apoio de agências da ONU e sociedade civil e segue regras 
nacionais. No Amazonas, os principais parceiros são o governo do 
estado e a Prefeitura de Manaus. As duas esferas governamentais 
atuam para acolher e facilitar o trabalho de todos que fazem parte 
da Operação Acolhida. 

A partir desta terça-feira (17), a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) inicia o processo de interiorização de 
venezuelanos que vivem atualmente em Manaus (AM). No total, 58 
pessoas estão incluídas nos primeiros embarques, que acontecerão 
entre os dias 17 e 20 de dezembro para várias cidades do Brasil. 

A partir deste primeiro grupo, a meta da OIM é apoiar pelo menos 
100 refugiados e migrantes por mês a buscar novas oportunidades 
em todas as regiões do país. São venezuelanos que estão nos 
abrigos, em situação de rua ou mesmo vivendo em moradias 
alugadas em bairros da cidade. 

Serão interiorizados aqueles que já conseguiram emprego ou 
possuem família ou amigos em outras municípios brasileiros, mas 
não têm meios para viajar. A OIM participa do processo desde o 
primeiro cadastro, confere e ajuda o refugiado e migrante a 
conseguir todos os documentos, vacinas, transferência escolar para 
as crianças, avaliação de saúde e, quando tudo está pronto, faz a 
compra das passagens aéreas para o novo destino. Em alguns 
casos, o viajante também recebe apoio terrestre. 

https://brazil.iom.int/news/oim-inicia-interioriza%C3%A7%C3%A3o-de-migrantes-em-manaus-nesta-ter%C3%A7a-feira
https://brazil.iom.int/news/oim-inicia-interioriza%C3%A7%C3%A3o-de-migrantes-em-manaus-nesta-ter%C3%A7a-feira


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

Jhuberlin Carolina, Deibi Gonzalo e os três filhos fazem parte deste 
primeiro grupo que deixa Manaus. O casal chegou à capital do 
Amazonas em 26 de setembro depois de quase 20 dias no Brasil, 
onde entraram por Pacaraima (RR). O destino da família será 
Curitiba, onde a mãe e os irmãos de Jhuberlin moram há três anos. 
A mudança estava nos planos, mas com a renda de 100 reais por 
semana que Deibi recebe como ajudante de refrigeração, o prazo 
estimado para a compra das passagens era longo. 

“Não pensei que a viagem iria sair tão rápido. Sou muito agradecido 
à atenção que OIM me deu”, disse Deibi, que junto com a esposa 
conheceu a possibilidade da interiorização pela Operação Acolhida 
em um post numa rede social. “Será um momento de muita alegria”, 
completou Jhuberlin, lembrando que finalmente a avó vai conhecer 
a neta Dana, de 1 ano. 

A estratégia de interiorização é realizada pelo governo federal com 
apoio de agências da ONU e sociedade civil e segue regras 
nacionais. No Amazonas, os principais parceiros são o governo do 
estado e a Prefeitura de Manaus. As duas esferas governamentais 
atuam para acolher e facilitar o trabalho de todos que fazem parte 
da Operação Acolhida. 

As secretarias estaduais de Justiça e de Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), de Assistência Social (Seas) e a Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) 
acompanham as atividades realizadas e fortalecem todos os 
serviços públicos aos migrantes. Governo estadual e prefeitura, por 
meio das secretarias de Saúde (Semsa e Susam), também realizam 
a avaliação médica, etapa obrigatória do processo de interiorização. 

Entenda o processo de interiorização iniciado em Manaus 

Refugiados e migrantes que desejam se habilitar à estratégia de 
interiorização devem procurar o serviço no Posto de Interiorização e 
Triagem (Pitrig), localizado Avenida Torquato Tapajós, 1047. No 
local, OIM e Forças Armadas identificam em qual modalidade o 
migrante pode se cadastrar: reunificação social, se tiver um amigo 
em outra cidade; reunificação familiar, se tiver parentes em outra 
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cidade; ou vaga de trabalho, se tiver um emprego garantido em 
outra cidade. 

Em seguida, são checados os documentos, as condições do 
receptor, e o estado de saúde do viajante. Se estiver tudo certo, 
parte-se para a compra das passagens até o destino acordado. Se 
houver necessidade, a pessoa refugiada ou migrante pode ainda 
ficar abrigada por alguns dias no Alojamento de Trânsito de Manaus 
(ATM) até a data do embarque. Tanto o ATM como o Pitrig 
funcionam em instalações do governo estadual cedidas para a 
Operação Acolhida. 

As atividades de interiorização da OIM em Manaus são financiadas 
pelo Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM) do 
Departamento de Estado dos EUA. 
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DATA 17/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Migração 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/182394/oim-inicia-interiorizacao-de-migrantes-

em-manaus-nesta-terca-feira 

TÍTULO OIM inicia interiorização de migrantes Manaus nesta terça 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  

Manaus - A partir de terça-feira (17), a Organização Internacional para 

Migrações (OIM) inicia o processo de interiorização de venezuelanos que vivem 

atualmente na cidade de Manaus. No total, 58 pessoas estão incluídas nos primeiros 

embarques, que acontecerão entre os dias 17 e 20 de dezembro para várias cidades do 

Brasil. 

 

A partir deste primeiro grupo, a meta da OIM é apoiar pelo menos 100 refugiados e 

migrantes por mês a buscar novas oportunidades em todas as regiões do país. São 

venezuelanos que estão nos abrigos, em situação de rua ou mesmo vivendo em 

moradias alugadas em bairros da cidade. 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/182394/oim-inicia-interiorizacao-de-migrantes-em-manaus-nesta-terca-feira
https://d.emtempo.com.br/amazonas/182394/oim-inicia-interiorizacao-de-migrantes-em-manaus-nesta-terca-feira
https://d.emtempo.com.br/amazonas/169067/refugiados-venezuelanos-recebem-servicos-de-saude-em-manaus
https://d.emtempo.com.br/amazonas/169067/refugiados-venezuelanos-recebem-servicos-de-saude-em-manaus
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Serão interiorizados aqueles que já conseguiram emprego ou possuem família ou 

amigos em outras municípios brasileiros, mas não têm meios para viajar. A OIM 

participa do processo desde o primeiro cadastro, confere e ajuda o refugiado e migrante 

a conseguir todos os documentos, vacinas, transferência escolar para as crianças, 

avaliação de saúde e, quando tudo está pronto, faz a compra das passagens aéreas para o 

novo destino. Em alguns casos, o viajante também recebe apoio terrestre. 

 

Jhuberlin Carolina, Deibi Gonzalo e os três filhos fazem parte deste primeiro grupo que 

deixa Manaus. O casal chegou à capital do Amazonas em 26 de setembro depois de 

quase 20 dias no Brasil, onde entraram por Pacaraima (RR). 

 

O destino da família será Curitiba, onde a mãe e os irmãos de Jhuberlin moram há três 

anos. A mudança estava nos planos, mas com a renda de R$ 100,00 por semana que 

Deibi recebe como ajudante de refrigeração, o prazo estimado para a compra das 

passagens era longo. 

 

“Não pensei que a viagem iria sair tão rápido. Sou muito agradecido à atenção que OIM 

me deu”, disse Deibi, que junto com a esposa conheceu a possibilidade da interiorização 

pela Operação Acolhida em um post numa rede social. “Será um momento de muita 

alegria”, completou Jhuberlin, lembrando que finalmente a avó vai conhecer a neta 

Dana, de um ano.  

 

A estratégia de interiorização é realizada pelo Governo Federal com apoio das agências 

da ONU e sociedade civil e segue regras nacionais. No Amazonas, os principais 

parceiros são o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus. As duas esferas 

governamentais trabalham fortemente para acolher e facilitar o trabalho de todos que 

fazem parte da Operação Acolhida. 

 

As secretarias Estadual de Justiça e de Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Estadual 

de Assistência Social (Seas) e Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc) acompanham as atividades realizadas e oferecem e fortalecem todos os 

serviços públicos aos migrantes. Governo estadual e prefeitura por meio das secretarias 

Municipal e Estadual de Saúde (Semsa e Susam), também realizam a avaliação médica, 

etapa obrigatória do processo de interiorização. 

 

Entenda o processo de interiorização iniciado em Manaus 
 

Migrantes e refugiados que desejam se habilitar à estratégia de interiorização devem 

procurar o serviço no Posto de Interiorização e Triagem (Pitrig), localizado Avenida 

Torquato Tapajós, 1047. No local, OIM e Forças Armadas identificam em qual 

modalidade o migrante pode se cadastrar: reunificação social, se tiver um amigo em 

outra cidade; reunificação familiar, se tiver parentes em outra cidade; ou vaga de 

trabalho, se tiver um emprego garantido em outra cidade. 

 

Em seguida, são checados os documentos, as condições do receptor, e o estado de saúde 

do viajante. Se estiver tudo certo, parte-se para a compra das passagens até o destino 
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acordado. Se houver necessidade, a pessoa refugiada ou migrante pode ainda ficar 

abrigada por alguns dias no Alojamento de Trânsito de Manaus (ATM) até a data do 

embarque. Tanto o ATM como o Pitrig funcionam em instalações do governo estadual 

cedidas para a Operação Acolhida. 

 

As atividades de interiorização da OIM em Manaus são financiadas pelo Escritório de 

População, Refugiados e Migração (PRM) do Departamento de Estado dos EUA. 

 

*Com informações da assessoria  
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DATA 17/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://manausalerta.com.br/populacao-comemora-revitalizacao-inedita-do-campo-

do-lidam-no-mutirao/ 

TÍTULO População comemora revitalização inédita do Campo Lidam, 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  

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

Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), já 

iniciou os serviços de revitalização do campo da Liga Desportiva 

https://manausalerta.com.br/populacao-comemora-revitalizacao-inedita-do-campo-do-lidam-no-mutirao/
https://manausalerta.com.br/populacao-comemora-revitalizacao-inedita-do-campo-do-lidam-no-mutirao/
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do Amazonino Mendes, conhecido como Campo do Lidam, no 

Mutirão, zona norte da capital. A obra faz parte do pacote de 

ações integradas do programa “Muda Manaus” naquele bairro, 

que inclui ainda melhorias no Centro de Convivência da Família 

Teonízia Lobo e a limpeza e recuperação de ruas. 

 

Entre as intervenções já concluídas no Campo do Lidam estão a 

troca de refletores, num total de 36 unidades, bem como a 

revisão dos quadros de energia e a demolição de duas das 

quatros arquibancadas do local. Estão em andamento os 

serviços de remoção de 40 metros de meio-fio para 

assentamento de novas peças e a regularização de terreno para 

concretagem de passeio, totalizando 100 metros quadrados de 

calçada. 

 

“(O Campo do Lidam) representa a vida da nossa comunidade. 

A nossa comunidade está em estado de euforia pela decisão, 

pela nobre atitude do governador em trazer o ‘Muda Manaus’ 

para a nossa comunidade”, destacou o presidente da associação 

de moradores do bairro, Manoel Assis. 

Segundo ele, o Campo do Lidam é importante não só para a 

vida social e o lazer de quem vive no Mutirão, mas também 

para a vida cultural de toda a região, especialmente no mês de 

junho, quando o espaço recebe o festival folclórico realizado 

pela comunidade. 

“Nós somos o maior festival folclórico da zona norte. E o festival 

folclórico não é só a parte da cultura, tem a parte também da 

economia que gira. As pessoas vendem suas guloseimas e tiram 

o sustento para suas famílias. Tem a parte também do esporte 

para a nossa juventude. Então, o Lidam é a vida aqui, é o 

coração pulsante do bairro Mutirão”, frisou. 
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Para o presidente da Liga Desportiva do Amazonino Mendes, 

Manoel Nogueira, o programa “Muda Manaus” chegou em boa 

hora ao local, que não recebia melhorias desde a sua 

inauguração. Semanalmente, o campo recebe partidas da Copa 

das Células e da Copa Master, além do campeonato oficial da 

Lidam, mas a expectativa é de que as atividades sejam 

ampliadas a partir da conclusão das obras pelo Governo do 

Amazonas. 

 

“A gente vê que a reforma veio num momento extraordinário, 

primordial. Começo do ano que vem a gente vai entrar no Lidam 

com a reforma e os campeonatos femininos, categoria de base, 

tudo vai funcionar dentro do Lidam. E eu só tenho a agradecer 

ao governador, a todas as secretarias que se empenharam 

nesta reforma”. 

 

População aprova – Vizinha do Campo do Lidam, a autônoma 

Lúcia Oliveira disse que são visíveis as melhorias que 

começaram a chegar ao Mutirão com o “Muda Manaus”. “Estou 

muito feliz porque isso vai ajudar muito a nossa comunidade. 

Nós estávamos desprezados, não teve um governo que veio 

aqui tomar providência, colocar a mão na massa como ele está 

fazendo”, comentou. 

Ela também avaliou como positiva a presença do governador 

Wilson Lima no bairro durante os três dias de lançamento do 

programa, realizado no Centro de Convivência Teonízia Lobo de 

5 a 7 de dezembro. 

“Depois que o nosso novo governo entrou, eu já me senti muito 

feliz, porque ele veio aqui (no Campo do Lidam). Ele jogou bola, 

ele pisou na lama, aqui estava terrível. Estamos muito alegres 

com tudo isso que está acontecendo. Eu espero que continue, 
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eu sei que vai continuar, porque ele é um homem de fibra, de 

coragem, a gente está vendo muitas obras que ele está 

fazendo. Para a gente, isso é espetacular”. 

Moradora do bairro há 25 anos, Ana Rita contou que o Mutirão 

nunca tinha recebido uma atenção como essa. “Entrava governo 

e saía governo, só vinham fazer aquela maquiagem. Então 

acredito que agora vão fazer um trabalho sério. Acho muito 

importante essa ação que o governo está fazendo, traz melhoria 

em todas as áreas”, afirmou. 

Centro de Convivência – Outra frente de trabalho do programa 

“Muda Manaus” no Mutirão é o Centro de Convivência da Família 

Teonízia Lobo, na rua da Penetração. Realizados por 15 

reeducandos do sistema prisional, os serviços no local se 

concentram atualmente no lixamento, emassamento e pintura 

interna dos prédios; revisão e troca de instalações sanitárias e 

hidráulicas; troca de seis refletores da quadra; revitalização de 

calçamento; e troca do sistema de captação de águas pluviais 

da quadra – todas as calhas antigas estão sendo substituídas 

por peças novas. A revisão do sistema elétrico já foi concluída. 

Segundo a diretora do Centro de Convivência, Anália Mota, o 

espaço não passava por uma revitalização completa desde 

2009, quando foi entregue à comunidade depois de uma 

demorada reforma. Para ela, as melhorias atuais serão um 

motivo a mais para os moradores frequentarem o local. 

“Com toda a certeza eles vão se sentir mais à vontade aqui no 

cento de convivência, vão se sentir mais seguros. O espaço vai 

estar melhorado para que eles possam frequentar e estar 

desenvolvendo as suas atividades. Estaremos prontos para 

receber a nossa equipe técnica, que estará chegando já no mês 
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de janeiro para que possamos reiniciar as atividades com força 

total”, disse. 

Revitalização de ruas – Os trabalhos de capinação, limpeza e 

remoção de entulhos das ruas do Mutirão também continuam 

em andamento. Com equipes compostas por 15 homens, dois 

caminhões basculantes e uma pá carregadeira, o trabalho de 

revitalização das ruas está em andamento nas ruas 49A, 49B, 

31, 38, 40, 73, 77, 81, bem como nas ruas “I” e Itacte. 

“Nós vamos levar esse trabalho a todas as ruas do bairro do 

Mutirão, seguindo determinação do governador Wilson Lima, 

que pretende propagar essa programação, o ‘Muda Manaus’, por 

todas zonas da cidade”, reforçou o titular da Seinfra, Carlos 

Henrique Lima. 

Balanço de ações – Realizado de 5 a 7 de dezembro, no Centro 

de Convivência da Família Teonízia Lobo e demais áreas do 

Mutirão, o programa “Muda Manaus” mobilizou 849 servidores 

de 25 órgãos da administração estadual, que conseguiram 

atender um total de 23.742 pessoas apenas com as ações e 

serviços oferecidos nos três dias de evento. 

 

Um dos serviços mais procurados foi o de emissão de primeira e 

segunda vias de RG e segunda via de certidão de nascimento. 

Ao todo, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc) emitiu 2.105 documentos nos dias do evento 

e na semana seguinte, reforçando o compromisso do programa 

com a redução da vulnerabilidade social. 

 

*Com informações da assessoria 
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DATA 17/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Observatório OG EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/12/em-novo-decreto-conselho-

para-combater-lgbtfobia-tem-regras-alteradas 

TÍTULO Em novo decreto, Conselho para combater Lgbtfobia tem regras alteradas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

A efetividade continua, porém com algumas regras diferentes. O 

Governo do Acre resolveu fazer algumas alterações no que tange ao 

Conselho para combater LGBTfobia. A mudança foi feita através de 

decreto, publicado no Diário Oficial do Acre (DOE). 

“O que importa é o política, não o nome da secretaria. Por isso, fizemos 

essa alteração. As políticas que são importantes, tanto da área dos 

direitos humanos, da educação, segurança”, começa Francisca 

Brito, diretora de Política de Direitos Humanos da SEASDHM. 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/12/em-novo-decreto-conselho-para-combater-lgbtfobia-tem-regras-alteradas
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/12/em-novo-decreto-conselho-para-combater-lgbtfobia-tem-regras-alteradas
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“Então, mesmo que haja alguma alteração administrativa, não vai 

interferir. Essa é a mudança mais significativa, o resto só alteramos as 

nomenclaturas das secretarias antigas”, explicou ela ao G1. 

 

É oportuno frisar que Conselhos são importantes para discussão de 

assuntos pertinentes à comunidade LGBT. Recentemente, o Sejusc do 

Amazonas sediou eleição para Conselho de Combate à Discriminação 

LGBT. 

 

https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/12/17/conselho-para-combater-lgbtfobia-tem-regras-alteradas-em-novo-decreto.ghtml
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

