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DATA 23/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/23/produtores-arrecadam-

cerca-de-r-43-mil-em-edicao-especial-da-feira-da-ads.ghtml 

TÍTULO Produtores arrecadam cerca de R$ 43 mil em edição da feira da ADS 

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  

Produtores do Amazonas arrecadaram cerca de R$ 43 mil durante uma edição 
especial da Feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), 
realizada no sábado (21) no bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus. Ao todo, 40 
produtores participaram do evento, que serviu também para o lançamento do projeto 
"Nossa Terra". 
 
A organização informou que a média de lucro foi de R$ 1,064 para cada feirante. O 
presidente da ADS, Flávio Antony Filho, afirmou que a expectativa é que outros 
eventos nos mesmos moldes sejam realizados em 2020 para fortalecer o escoamento 
do setor primário. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/23/produtores-arrecadam-cerca-de-r-43-mil-em-edicao-especial-da-feira-da-ads.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/23/produtores-arrecadam-cerca-de-r-43-mil-em-edicao-especial-da-feira-da-ads.ghtml


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

"A ideia agora para nossos próximos eventos é de fazer algo ainda maior, com mais 
serviços do Governo, com a participação do Detran-AM, Procon-AM, Sejusc e com 
coleta seletiva por meio de empresas parceiras, abrindo as portas da economia por 
meio da ADS", disse. 
 
Pescado abaixo do custo também foi comercializado no evento por meio da quinta 
edição do programa "Peixe no Prato". Com isso, foram movimentados R$ 12 mil. 
 
"A gente procura aproximar o produtor do consumidor. Tiramos a figura do 
atravessador, damos o suporte e a logística para ele trazer o seu produto, que ele 
mesmo vende", disse Leocy Cutrim, secretário de Pesca e Aquicultura da Secretaria 
de Produção Rural do Estado do Amazonas (Sepror), por meio de assessoria. 
 
Antônia de Souza, de 55 anos, foi uma das produtoras presentes no evento. Ela 
trabalha há quase 20 anos com farinha e derivados da mandioca e destaca a 
importância do apoio em seu empreendimento. 
 
"Eu moro no município de Rio Preto da Eva e lá eu também trabalhava numa feirinha, 
mas o lucro não era tão bom como aqui em Manaus. Hoje é bem melhor com a 
facilidade de poder vir para cá e vender meus produtos direto ao consumidor", 
comentou. 
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DATA 23/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Blog do Mário Adolfo EDITORIA/ COLUNA Geral 

LINK 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-entrega-mais-de-10-toneladas-de-

alimentos-no-natal-dos-ribeirinhos/ 

TÍTULO Governo entrega mais de 10 toneladas de alimentos no natal doa ribeirirnhos 

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 do Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS), entregou, no sábado (21), os alimentos 

não perecíveis e brinquedos arrecadados durante a campanha “Natal dos 

Ribeirinhos”, beneficiando aproximadamente 1.200 famílias que moram 

na região do rio Uatumã, em comunidades dos municípios de Itapiranga 

e São Sebastião do Uatumã. 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-entrega-mais-de-10-toneladas-de-alimentos-no-natal-dos-ribeirinhos/
https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-entrega-mais-de-10-toneladas-de-alimentos-no-natal-dos-ribeirinhos/
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Lançada no início deste mês pelo FPS, com o apoio da primeira-dama 

Taiana Lima, a iniciativa arrecadou, a partir de pontos de coleta 

espalhados por todas as secretarias estaduais, mais de 10 toneladas de 

alimentos. Segundo a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, a 

arrecadação superou a expectativa inicial de cinco toneladas. 

 

Participaram das entregas também outros representantes do Governo do 

Estado, como o titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Carlos 

Henrique Lima; o presidente da Companhia de Saneamento do 

Amazonas (Cosama,) Armando do Valle; as secretárias executivas das 

secretarias de Cultura e Economia Criativa, Sigrid Ramos Cetraro, e de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ana Barroncas; e a 

secretária executiva institucional do Programa Crédito Solidário, 

Alessandra Bentes. 

Durante a distribuição dos donativos no distrito de Santana, em São 

Sebastião do Uatumã, Kathelen Santos ainda adiantou que, em janeiro, o 

Governo do Amazonas retornará à comunidade com uma ação conjunta 

de cidadania, reforçando o compromisso do FPS com a promoção da 

equidade social e econômica no estado. 

Para a secretária executiva, o Fundo de Promoção Social e Erradicação 

da Pobreza conseguiu alcançar seus objetivos ao longo de 2019, e a 

campanha “Natal dos Ribeirinhos” serviu para mostrar que esse trabalho 

precisa continuar. 
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DATA 23/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Passando a limpa 

LINK 

https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/feirantes-arrecadam-mais-de-r-40-

mil-com-a-primeira-edicao-da-feira-nossa-terra 

TÍTULO Feirantes arrecadam mais de R$ 40 mil com a primeira edição da feira nossa terra 

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 – Aproximadamente R$ 43 mil foram 
arrecadados na edição especial da Feira da Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), do 

Governo do Amazonas, durante o lançamento do projeto 

“Nossa Terra”, realizado este sábado (21), no 

estacionamento da TV Band, no bairro Aleixo, zona 

centro-sul de Manaus. O valor, segundo a organização 

https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/feirantes-arrecadam-mais-de-r-40-mil-com-a-primeira-edicao-da-feira-nossa-terra
https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/feirantes-arrecadam-mais-de-r-40-mil-com-a-primeira-edicao-da-feira-nossa-terra
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do evento, gerou uma média de lucro de R$ 1.064 para 

cada feirante. 

De acordo com o presidente da ADS, Flávio Antony Filho, 

a expectativa é que outros eventos nos mesmos moldes 

sejam realizados a partir do ano que vem, fortalecendo, 

por meio da comercialização, a ponta da cadeia do setor 

primário, que é o escoamento. 

“A ideia agora para nossos próximos eventos é de fazer 

algo ainda maior, com mais serviços do Governo, com a 

participação do Detran-AM (Departamento Estadual de 

Trânsito), Procon-AM (Programa de Proteção e 

Orientação ao Consumidor), Sejusc (Secretaria de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania) e com coleta 

seletiva por meio de empresas parceiras, abrindo as 

portas da economia por meio da ADS”, declarou o 

presidente. 

Ao todo, participaram 37 produtores rurais da ADS, com 

frutas, hortaliças e outros produtos regionais, e três da 

Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), que 

venderam pescado a baixo custo, dentro da quinta 

edição do programa “Peixe no Prato”. 

Produtores participantes – Antônia de Souza, de 55 

anos, foi uma das produtoras presentes no evento. Ela, 

que há quase 20 anos trabalha com farinha e outros 

derivados da mandioca, além de participar desde a 

primeira feira da ADS, realizada em 2007 no Centro de 

Instrução de Guerra na Selva (Cigs), destaca a 

importância do apoio da agência em seu 

empreendimento. 

“Eu moro no município de Rio Preto da Eva e lá eu 

também trabalhava numa feirinha, mas o lucro não era 
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tão bom como aqui em Manaus. Hoje é bem melhor com 

a facilidade de poder vir para cá e vender meus produtos 
direto ao consumidor”, afirmou a produtora que trabalha 

com os filhos nas feiras da ADS realizadas em parceria 

com os shoppings Sumaúma e Ponta Negra. 

Em parceria com as secretarias de Estado de Cultura e 

Economia Criativa e de Educação e Desporto, o evento 

também contou com um show musical da cantora Marcia 

Novo e com um aulão de Zumba pela parte da manhã. 

‘Peixe no Prato’ – O programa ofertou peixes frescos, 

pescados até um dia antes de serem levados para a feira, 

com preços diferenciados. Entre os produtos estava o 

tambaqui roelo, custando de R$ 15 a R$ 30 por unidade; 

o tambaqui curumim, com a promoção de três unidades 

por apenas R$ 5; e o pirarucu (ventrecha e filé), por R$ 

12 o quilo. 

“A gente procura aproximar o produtor do consumidor. 

Tiramos a figura do atravessador, damos o suporte e a 

logística para ele trazer o seu produto, que ele mesmo 

vende a preços acessíveis”, disse Leocy Cutrim, 

secretário de Pesca e Aquicultura da Sepror. 

O programa movimentou, em sua quinta edição, um 

total de R$ 12 mil com a venda do pescado. “Eu vim 

conhecer e conferir os preços. O pirarucu, o tambaqui e 

as verduras também. Tudo bem em conta de verdade”, 

afirmou a dona de casa Raimunda Garcia de Souza, que 

ficou sabendo do evento pela internet. 
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DATA 22/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Feira 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/economia/183024/feirantes-arrecadam-mais-de-r-40-mil-

com-a-primeira-edicao-da-feira 

TÍTULO Feirantes arrecadam mais R$ 40 mil com a primeira edição da 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 - Aproximadamente R$ 43 mil foram arrecadados na 
edição especial da Feira da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (ADS), do Governo do Amazonas, 
durante o lançamento do projeto “Nossa Terra”, realizado este 
sábado (21), no estacionamento da TV Band, no bairro Aleixo, 
zona centro-sul de Manaus. O valor, segundo a organização do 
evento, gerou uma média de lucro de R$ 1.064 para cada feirante. 
 
De acordo com o presidente da ADS, Flávio Antony Filho, a expectativa é que outros 

eventos nos mesmos moldes sejam realizados a partir do ano que vem, fortalecendo, por 

meio da comercialização, a ponta da cadeia do setor primário, que é o escoamento. 

http://d.emtempo.com.br/economia/183024/feirantes-arrecadam-mais-de-r-40-mil-com-a-primeira-edicao-da-feira
http://d.emtempo.com.br/economia/183024/feirantes-arrecadam-mais-de-r-40-mil-com-a-primeira-edicao-da-feira
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“A ideia agora para nossos próximos eventos é de fazer algo ainda maior, com mais 

serviços do Governo, com a participação do Detran-AM (Departamento Estadual de 

Trânsito), Procon-AM (Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor), Sejusc 

(Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania) e com coleta seletiva por meio de 

empresas parceiras, abrindo as portas da economia por meio da ADS”, declarou o 

presidente. 

 

Ao todo, participaram 37 produtores rurais da ADS, com frutas, hortaliças e outros 

produtos regionais, e três da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), que 

venderam pescado a baixo custo, dentro da quinta edição do programa “Peixe no Prato”. 

 

Produtores participantes – Antônia de Souza, de 55 anos, foi uma das produtoras 

presentes no evento. Ela, que há quase 20 anos trabalha com farinha e outros derivados 

da mandioca, além de participar desde a primeira feira da ADS, realizada em 2007 no 

Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), destaca a importância do apoio da 

agência em seu empreendimento. 

 

“Eu moro no município de Rio Preto da Eva e lá eu também trabalhava numa feirinha, 

mas o lucro não era tão bom como aqui em Manaus. Hoje é bem melhor com a 

facilidade de poder vir para cá e vender meus produtos direto ao consumidor”, afirmou 

a produtora que trabalha com os filhos nas feiras da ADS realizadas em parceria com os 

shoppings Sumaúma e Ponta Negra. 

 

Em parceria com as secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa e de 

Educação e Desporto, o evento também contou com um show musical da cantora 

Marcia Novo e com um aulão de Zumba pela parte da manhã. ‘ 

 

Peixe no Prato’ – O programa ofertou peixes frescos, pescados até um dia antes de 

serem levados para a feira, com preços diferenciados. Entre os produtos estava o 

tambaqui roelo, custando de R$ 15 a R$ 30 por unidade; o tambaqui curumim, com a 

promoção de três unidades por apenas R$ 5; e o pirarucu (ventrecha e filé), por R$ 12 o 

quilo. 

 

“A gente procura aproximar o produtor do consumidor. Tiramos a figura do 

atravessador, damos o suporte e a logística para ele trazer o seu produto, que ele mesmo 

vende a preços acessíveis”, disse Leocy Cutrim, secretário de Pesca e Aquicultura da 

Sepror. 

 

O programa movimentou, em sua quinta edição, um total de R$ 12 mil com a venda do 

pescado. “Eu vim conhecer e conferir os preços. O pirarucu, o tambaqui e as verduras 

também. Tudo bem em conta de verdade”, afirmou a dona de casa Raimunda Garcia de 

Souza, que ficou sabendo do evento pela internet. 

 

*Com informações da Assessoria 
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DATA 22/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Solidariedade 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/183032/pelo-menos-10-toneladas-de-alimentos-

sao-entregues-a-12-mil-familias 

TÍTULO Pelo menos 10 toneladas de alimentos são entregues a 1,2 mil famílias 

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  

 
Foi entregue neste sábado (21) 10 toneladas de alimentos não 
perecíveis e brinquedos arrecadados durante a campanha “Natal 
dos Ribeirinhos”, beneficiando aproximadamente 1,2 famílias que 
moram na região do rio Uatumã, em comunidades dos municípios 
de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. 
 
O feito é obra do Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS). Lançada no início deste mês com o apoio da primeira-

dama Taiana Lima, a iniciativa arrecadou, a partir de pontos de coleta espalhados por 

todas as secretarias estaduais, mais de 10 toneladas de alimentos. 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/183032/pelo-menos-10-toneladas-de-alimentos-sao-entregues-a-12-mil-familias
http://d.emtempo.com.br/amazonas/183032/pelo-menos-10-toneladas-de-alimentos-sao-entregues-a-12-mil-familias
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Segundo a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, a arrecadação superou a 

expectativa inicial de cinco toneladas. “Essa campanha foi um desafio muito grande 

para o FPS. Como seria uma campanha voltada para o público ribeirinho, para as 

comunidades mais distantes, nós tivemos diversas dificuldades, mas hoje é um 

momento de muita alegria porque conseguimos trazer todos os alimentos”, disse ela. 

 

Participaram das entregas também outros representantes do Governo do Estado, como o 

titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima; o presidente da 

Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama,) Armando do Valle; as secretárias 

executivas das secretarias de Cultura e Economia Criativa, Sigrid Ramos Cetraro, e de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ana Barroncas; e a secretária executiva 

institucional do Programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes. 

 
População beneficiada 
 

O distrito de Santana foi o primeiro local a receber a entrega das cestas de alimentos e 

dos brinquedos arrecadados. O evento aconteceu no ginásio da Escola Estadual 

Deputado Armando Mendes e contou também com a participação especial do Papai 

Noel, que fez a alegria da criançada. 

 

O representante da comunidade, Álvaro Braga, afirmou que o “Natal dos Ribeirinhos” 

veio em boa hora. “É muito importante essa ação que o governo está fazendo por nós, 

nunca aconteceu uma ação dessa. Os moradores ficam muito agradecidos. Que ele 

continue olhando para nós”, disse. 

 

A moradora Quézia dos Santos recebeu a cesta e também entrou na fila para pegar 

brinquedos para a filha de 3 anos. Segundo ela, os alimentos vão reforçar as ceias de fim 

de ano. “Foi uma surpresa, algo muito bom, acredito que para muita gente, algo de Deus 

mesmo, e só quero agradecer. Vai ajudar muito (na ceia do fim de ano). Para quem 

ainda estava querendo comprar nesse final de mês, isso é algo muito bom”. 

 

Depois da sede do município de São Sebastião do Uatumã, a comunidade de São José 

da Enseada, distrito de Itapiranga, foi a última parada da equipe do FPS. 
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DATA 22/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Solidariedade 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/familias-ribeirinhas-recebem-

doacoes-arrecadadas-em-campanha-natalina 

TÍTULO Famílias ribeirinhas recebem doações arrecadadas em campanha natalina 

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  

 

Os brinquedos e mais de dez toneladas de alimentos arrecadados durante a campanha “Natal 

dos Ribeirinhos” abrangeu, aproximadamente, 1.200 famílias que moram na região do rio 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/familias-ribeirinhas-recebem-doacoes-arrecadadas-em-campanha-natalina
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/familias-ribeirinhas-recebem-doacoes-arrecadadas-em-campanha-natalina
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Uatumã, em comunidades dos municípios de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã 

(distantes 227 e 247 quilômetros em linha reta de Manaus). Lançada no início deste mês 

pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) com apoio da primeira-

dama Tatiana Lima, o ação é uma iniciativa do Governo do Amazonas. 

A entrega às famílias foi realizada no sábado (21).  Durante a distribuição dos donativos no 

distrito de Santana, em São Sebastião do Uatumã, a secretária executiva da FPS, Kathelen 

Santos adiantou que, em janeiro de 2020, o Governo do Amazonas retornará à comunidade 

com uma ação conjunta de cidadania, reforçando o compromisso do FPS com a promoção 

da equidade social e econômica no estado. 

“Aqui para a comunidade do distrito de Santana nós iremos trazer, no mês de janeiro, uma 

ação de cidadania em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc), uma ação que vai trazer aqui para o distrito emissão de documentos, carteira de 

identidade, segunda via de documentos, palestras, orientação para mulheres, idosos, uma 

série de ações”, explicou. 

 

População beneficiada 

O distrito de Santana foi o primeiro local a receber a entrega das cestas de alimentos e dos 

brinquedos arrecadados. O evento aconteceu no ginásio da Escola Estadual Deputado 

Armando Mendes e contou também com a participação especial do Papai Noel, que fez a 

alegria da criançada. 

O representante da comunidade, Álvaro Braga, afirmou que o “Natal dos Ribeirinhos” veio 

em boa hora. “É muito importante essa ação que o governo está fazendo por nós, nunca 

aconteceu uma ação dessa. Os moradores ficam muito agradecidos. Que ele continue 

olhando para nós”, disse. 

A moradora Quézia dos Santos recebeu a cesta e também entrou na fila para pegar 

brinquedos para a filha de 3 anos. Segundo ela, os alimentos vão reforçar as ceias de fim de 

ano. “Foi uma surpresa, algo muito bom, acredito que para muita gente, algo de Deus 

mesmo, e só quero agradecer. Vai ajudar muito (na ceia do fim de ano). Para quem ainda 

estava querendo comprar nesse final de mês, isso é algo muito bom”. 

Depois da sede do município de São Sebastião do Uatumã, a comunidade de São José da 

Enseada, distrito de Itapiranga, foi a última parada da equipe do FPS. Lá, a agricultora 
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Suzana Souza, de 63 anos, foi uma das primeiras a receber os alimentos e disse que o Natal 

deste ano vai ser diferente. 

“Para mim foi uma alegria! Eu agradeço à equipe do governo, ao governador que lembra da 

gente, porque é muito difícil a gente receber o que nós estamos recebendo. A gente mora 

num lugar, São Sebastião do rio Uatumã, a comunidade que eu moro é muito distante, é 

muito difícil, a gente vem pagando passagem, e a gente agradece. Para mim foi uma 

felicidade. Vai ajudar demais, muito mesmo, porque o dinheiro que a gente tem é pouco, a 

produção da gente, e isso me ajudou demais”, afirmou. 

Entrega 

Participaram das entregas também outros representantes do Governo do Estado, como o 

titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima; o presidente da 

Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama,) Armando do Valle; as secretárias 

executivas das secretarias de Cultura e Economia Criativa, Sigrid Ramos Cetraro, e de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ana Barroncas; e a secretária executiva 

institucional do Programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes. 
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moradores-da-zona-norte-com-projeto-pac-em-movimento/ 

TÍTULO Sejusc atende moradores da zona norte com projeto PAC em movimento 

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  

Projeto itinerante que leva emissão de documentos básicos já atendeu 
mais de 50 mil pessoas na capital e interior do Amazonas 

O “PAC em Movimento”, projeto itinerante do Governo do Amazonas, por 

meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), atendeu neste sábado (21/12) moradores do Conjunto 

Manauara, do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Equipes da 
secretaria realizaram a emissão de documentos como carteira de 
identidade, em primeira e segunda via, e segunda via de certidão de 
nascimento. 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-atende-moradores-da-zona-norte-com-projeto-pac-em-movimento/
https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-atende-moradores-da-zona-norte-com-projeto-pac-em-movimento/
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Doze servidores receberam a população, disponibilizando 150 
atendimentos na manhã de sábado. Ao todo, 120 fichas foram 

destinadas para emissão de primeira e segunda via de RG, e 30 para 
segunda via de certidão de nascimento. É a segunda vez somente este 
ano que os habitantes do conjunto são amparados pelo projeto da 
Sejusc; a primeira ocorreu em junho deste ano. 

O líder comunitário Christian Morais explicou que a ação é uma 
solicitação dos moradores por conta do aniversário de três anos do 

residencial, comemorado no dia 19 de dezembro. “Nós perguntamos aos 
moradores se eles queriam ou festa ou preferiam algum tipo de serviço 

social. Eles escolheram, e trouxemos aqui algumas ações, como da 
Suhab (Superintendência Estadual de Habitação), da Ouvidoria e da 

Sejusc”, disse ele, acrescentando que hoje residem no conjunto 748 
famílias. 

Na ação, os servidores ainda atenderam a dona de casa Maria do 

Rosário Silva, de 60 anos. Ela faz uso de cadeira de rodas e, devido à 
dificuldade de locomoção para ir até o posto montado no residencial, 

recebeu a visita de uma equipe para retirar a segunda via do RG. O 
atendimento em domicílio é uma proposta que deve ser ampliada em 

2020 pela secretaria para facilitar a vida de quem tem algum tipo 
doença ou é deficiente físico. “Eu fico mais no hospital do que em casa, 
e esse documento é importante nos lugares. Essa ajuda é muito 
importante e valiosa”, disse Rosário. 

Próxima edição – No dia 23 de dezembro, equipes do órgãos participarão 
da quinta edição do Projeto Doação, na Escola Municipal Francisca 

Mendes, rua J, bairro São José 2, etapa B. A ação vai ser das 13h às 
16h, com emissão de primeira e segunda via de RG e segunda via de 
certidão de nascimento. 
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O “PAC em Movimento”, projeto itinerante do Governo do Amazonas, por 
meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), atendeu neste sábado (21/12) moradores do Conjunto 
Manauara, do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Equipes da 
secretaria realizaram a emissão de documentos como carteira de 
identidade, em primeira e segunda via, e segunda via de certidão de 
nascimento. 
 
Doze servidores receberam a população, disponibilizando 150 
atendimentos na manhã de sábado. Ao todo, 120 fichas foram 
destinadas para emissão de primeira e segunda via de RG, e 30 para 
segunda via de certidão de nascimento. É a segunda vez somente este 
ano que os habitantes do conjunto são amparados pelo projeto da 
Sejusc; a primeira ocorreu em junho deste ano. 
 
O líder comunitário Christian Morais explicou que a ação é uma 
solicitação dos moradores por conta do aniversário de três anos do 
residencial, comemorado no dia 19 de dezembro. “Nós perguntamos aos 
moradores se eles queriam ou festa ou preferiam algum tipo de serviço 
social. Eles escolheram, e trouxemos aqui algumas ações, como da 
Suhab (Superintendência Estadual de Habitação), da Ouvidoria e da 
Sejusc”, disse ele, acrescentando que hoje residem no conjunto 748 
famílias. 
 
Na ação, os servidores ainda atenderam a dona de casa Maria do 
Rosário Silva, de 60 anos. Ela faz uso de cadeira de rodas e, devido à 
dificuldade de locomoção para ir até o posto montado no residencial, 
recebeu a visita de uma equipe para retirar a segunda via do RG. O 
atendimento em domicílio é uma proposta que deve ser ampliada em 
2020 pela secretaria para facilitar a vida de quem tem algum tipo doença 
ou é deficiente físico. “Eu fico mais no hospital do que em casa, e esse 
documento é importante nos lugares. Essa ajuda é muito importante e 
valiosa”, disse Rosário. 
 
Próxima edição – No dia 23 de dezembro, equipes do órgãos 
participarão da quinta edição do Projeto Doação, na Escola Municipal 
Francisca Mendes, rua J, bairro São José 2, etapa B. A ação vai ser das 
13h às 16h, com emissão de primeira e segunda via de RG e segunda 
via de certidão de nascimento. 


