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DATA 03/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://manausalerta.com.br/governo-realiza-acoes-para-idosos-no-mes-de-

conscientizacao-dos-direitos-humanos/ 

TÍTULO Governo realiza ações para idosos no mês de conscientização dos direitos humanos 

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  

Em dezembro, mês de Conscientização dos Direitos Humanos, o 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 

https://manausalerta.com.br/governo-realiza-acoes-para-idosos-no-mes-de-conscientizacao-dos-direitos-humanos/
https://manausalerta.com.br/governo-realiza-acoes-para-idosos-no-mes-de-conscientizacao-dos-direitos-humanos/
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Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará ações 

voltadas para os idosos, com atividades como rodas de conversa 

e distribuição de material informativo sobre a aceitação do 

envelhecimento, a importância da família e prevenção contra 

HIV em idosos. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a programação 

começa no dia 4, das 8h às 12h, com uma palestra “A 

Vulnerabilidade da Pessoa Idosa ao HIV/AIDS” e entrega de 

preservativos para pessoas da terceira idade do Grupo 

Santuário da Vida, na zona leste de Manaus. 

“Identificamos a necessidade de trabalhar a prevenção 

principalmente porque, segundo dados do Ministério da Saúde, 

o índice de idosos portadores do HIV aumentou em 103% e até 

2030 deve aumentar ainda mais o quantitativo”, comentou a 

secretária. 

Homenagem 

No dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, será 

realizada uma homenagem, com entrega de certificados e 

placas, aos órgãos parceiros da rede de proteção do Estado, 

como Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), 

Delegacia Especializada de Crime Contra Idoso (Decci), 

Fundação Doutor Thomas, Secretaria de Segurança Pública do 

Amazonas (SSP-AM) e Conselho Estadual do Idoso (CEI). 

“Foi um ano de muitas lutas, desafios e, graças à atuação de 

órgãos parceiros, conseguimos avançar na nossa política do 

idoso. Então, é uma forma de agradecer esse apoio tão 

importante”, afirma a titular da Sejusc. “Com as ações, 

buscamos sensibilizar a comunidade no diálogo sobre temas de 

direito à saúde, à acessibilidade e chamar a atenção quanto ao 
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papel da família, do Estado e da sociedade na garantia desses 

direitos”. 

Rodas de conversa  

No Dia da Família, celebrado em 12 de dezembro, das 9h às 

12h, acontecerá, na sede do Centro Integrado de Proteção e 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipid), na rua do 

Comércio, s/nº, bairro Parque Dez, zona centro-sul, a roda de 

conversa com o tema “Aceitação do Envelhecimento: a 

Importância da Família” e um café da manhã para o público da 

Terceira Idade em atendimento no local. 

Penitenciária 

No dia 13, das 8h às 12h, uma equipe multidisciplinar da Sejusc 

realizará uma visita técnica ao Instituto Penal Antônio Trindade 

(Ipat), para fazer um diagnóstico sobre a garantia dos direitos 

da pessoa idosa e acompanhar os internos que estão cumprindo 

pena no local. 

Cipid 

A Sejusc dispõe de um Centro Integrado de Proteção e Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipid), localizado no anexo à 

Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, na rua do 

Comércio, s/nº, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. 

De janeiro a outubro deste ano, 1.980 idosos foram atendidos e 

tiveram encaminhamento para as medidas de proteção e 

garantia de direitos. O mês com mais atendimentos foi janeiro, 

com 227 casos, sendo a maioria de mulheres. Neste período, a 

ocorrência mais registrada foi de intimidação e perturbação. Em 

seguida, os maiores índices foram dos meses de agosto, com 

225, e abril, com 197 atendimentos. 

Com informações da assessoria 
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DATA 03/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/em-manaus-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-

qualidade-de-vida-a-populacao/ 

TÍTULO Em Manaus Sejusc oferece serviços de cidadania e qualidade de vida a população 

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  

Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 

comemorado em 3 de dezembro, a Secretaria de Estado de 

https://manausalerta.com.br/em-manaus-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/
https://manausalerta.com.br/em-manaus-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/
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Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou, 

durante a manhã desta terça-feira (3), uma série de atividades 

sociais voltadas ao público PcD e familiares no Centro Estadual 

de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, bairro Santo 

Antônio. 

 

Entre os serviços oferecidos à população pelos parceiros e 

equipes multidisciplinares da secretaria estavam: emissão de 

primeira e segunda via de RG, certidão de nascimento, cartão 

de estacionamento, cartão de transporte interestadual e 

intermunicipal, orientação jurídica, emissão de laudos, 

encaminhamentos odontológicos, além de atendimentos com 

neurologistas, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. 

Outro destaque foi um espaço reservado ao projeto de 

cinoterapia 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. 

Para a secretária executiva do Núcleo de Atendimento à Pessoa 

com Deficiência da Sejusc, Joice Mota, o dia 3 de dezembro é 

uma data importante para que a sociedade tome consciência 

dos direitos e da necessidade de inclusão das pessoas com 

deficiência (PcDs). “Não (basta) só comemorar o dia de hoje, 

dia 3 de dezembro, mas que a gente inclua esse dia todos os 

dias no nosso cotidiano”, disse. 

Segundo ela, a Sejusc vem atuando para implementar 

melhorias no cotidiano dessa população por meio da oferta de 

serviços e acessibilidade. Mas os projetos da pasta vão muito 

além. 
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“Os planos da nossa secretária titular, Caroline Braz, é ampliar 

esse serviço para que não fique só na data comemorativa. Que 

fique na prática todos os dias a pessoa com deficiência ser 

incluída na nossa sociedade. Um dos projetos é fazer um PAC 

(Pronto Atendimento ao Cidadão) PcD lá onde funciona a 

(nossa) sede e levar também para o interior. Os nossos 

ribeirinhos são realmente necessitados. Então, nós vamos fazer 

também um PAC itinerante, entre outros projetos que ela 

pretende executar”, adiantou Joice. 

Cidadania e inclusão 

Responsável pelo setor de atendimento e cadastro de PcDs na 

Sejusc, Magno Sancho marcou presença no Centro de 

Convivência Magdalena Arce Daou, nesta terça-feira, para 

receber o público que buscava obter o cartão de passe livre no 

transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual. De 

acordo com ele, esse e outros serviços são oferecidos de forma 

contínua na sede do núcleo da secretaria, localizado na rua 

Salvador, 456, Adrianópolis. 

Sancho tem sequelas de poliomielite desde os 2 anos de idade e 

sempre se envolveu com ações sociais. Para ele, uma data 

dedicada à reflexão sobre a inserção da Pessoa com Deficiência 

na sociedade ainda é de extrema importância. “O que falta 

mesmo é o amor, é o respeito. O dia, sim, é muito importante 

para que a gente faça essas ações, chamar a população e dizer 

‘Ei, tem um segmento, tem a Pessoa com Deficiência, elas 

existem, não vamos excluir’”, frisou. 

Úrsula Souza acompanhou o evento junto com o filho Gabriel, 

de 15 anos, e elogiou a iniciativa. “Estou achando um evento 

muito bonito, porque raramente a gente encontra eventos para 

pessoas com necessidades especiais, então esse evento é muito 
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importante para nós, que somos mães, e para eles saírem um 

pouco de casa”. 
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DATA 03/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Solidariedade 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/acao-de-cidadania-para-pessoas-

com-deficiencia-agita-centro-de-convivencia 

TÍTULO Ação de cidadania para pessoas com deficiência agita centro de convivência 

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  

Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3) e para fazer alusão a esta data 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou uma ação de cidadania voltada ao público PcD e 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/acao-de-cidadania-para-pessoas-com-deficiencia-agita-centro-de-convivencia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/acao-de-cidadania-para-pessoas-com-deficiencia-agita-centro-de-convivencia
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familiares nesta manhã no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, no bairro Santo 

Antônio, na Zona Oeste da capital. 

 

Entre os serviços prestados gratuitamente, a Sejusc ofereceu serviços de emissão de 

primeira e segunda via de RG, cartão de estacionamento para Pessoas com Deficiência 

(PcDs), cartão de transporte interestadual e intermunicipal, orientação jurídica, análises de 

laudos médicos, além de atendimentos com fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.  

 

Para Joice Mota, Secretária Executiva das Pessoas com Deficiência da Sejusc, o evento é 

uma homenagem as pessoas. “Estamos disponibilizando esses serviços para facilitar ainda 

mais o atendimento dessas pessoas. Estamos muito felizes, porque hoje, compartilhamos 

ainda mais dessa alegria com ele, de sua inclusão”, comentou. 

 

“Foi maravilhoso, sensacional. Ver as pessoas saindo das suas casa para participar até aqui 

conosco é sentir realmente a inclusão, é sair um pouco da teoria e ir para prática. É 

importante que essas pessoas se sintam amparadas e assistidas, elas precisam saber que tem 

direitos e usufruir disso, queremos que elas se sintam amadas e amparadas”, disse a 

Secretária sobre o evento. 

 

O evento foi realizado para todas as idades, entre elas quem curtiu muito também a manhã 

no Centro de Convivência foi o Iziquiel, hoje com 3 anos de idade, é diagnosticado com 

microcefalia, uma doença que assolou muitas mães amazonenses. Mas isso é pequeno ao 

lado do sorriso do menino, que brinca com seus outros dois irmãos com muita alegria.  

 

Ele é uma criança feliz e traquila, risonho e amante da bola, que tem como seus braços e 

pernas os próprios irmãos que o não o largam por um segundo. Para a família do pequeno, o 

ação da Sejusc é mais do importante, é necessária. 

 

“Um evento desse é super essencial porque conseguimos fazer as coisas que tentamos no 

dia a dia, indo pra fila, enfrentando desafios. E aí aqui acontece tudo aquilo que você tanto 

espera em um dia só, é uma facilidade enorme pra nossa vida”, disse a mãe de Iziquiel, Sara 

da Silva. 

 

“Eu trouxe ele para participar hoje das ações para ir ao médico, meu filho precisava ver a 

neuro e isso foi muito bom para gente. Ele ter um pouco de convivência com as crianças é 

ótimo para gente, todos meus filhos participaram também do corte de cabelo, se divertiram 

muito”, conta a mãe. 

 

A família descobriu a ação através de grupos de mensagem que se comunicam e divulgam 

as novidades, além disso são uma fonte de apoio enorme. “No começo foi bem difícil me 

adaptar a uma criança especial. Hoje tem muito recurso, tem muitas histórias, a gente vai 

coletando as experiências de outras mãe e aprendendo com elas”, disse. 

 

Taino Carvalho, 32, é assessor técnico na própria Sejusc, além de ajudar a organizar o 

evento ele também participa com muito animo. “Eu acho muito legal me ver incluso aqui, 

motiva as pessoas, mostrar que elas tem um dia especial. Poder ajudar é muito gratificante, 

eu sendo uma pessoa com deficiência me sinto lisonjeando por ter um dia dedicado a nós, e 

poder contar com apoio é muito bom”, disse.  
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A secretária Joice, comenta que a maior dificuldade hoje ao trabalhar com PCDs é chegar 

até eles, “é traze-lo junto conosco, porque muito deles não sabem os direitos que tem , por 

isso temos um projeto de ir até essas pessoas, devido até mesmo as dificuldades de 

locomoção e tudo mais, queremos ir até eles”, finaliza. 
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DATA 03/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Ato Público 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/indigenas-se-reunirao-em-marcha-

por-direitos-na-praca-da-saudade-em-manaus 

TÍTULO Indígenas se reuniram em marcha por direitos na praça da saudade 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  

Aproximadamente, 700 indígenas de várias etnias e regiões do Amazonas irão participar da 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/indigenas-se-reunirao-em-marcha-por-direitos-na-praca-da-saudade-em-manaus
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/indigenas-se-reunirao-em-marcha-por-direitos-na-praca-da-saudade-em-manaus
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V Marcha dos Povos Indígenas do Estado, a partir das 15h de hoje, com várias 

reivindicações e cobranças de políticas públicas para os povos tradicionais. A concentração 

e saída do movimento será em frente à Praça da Saudade, no Centro de Manaus, rumo ao 

Largo de São Sebastião e passando pela avenida Eduardo Ribeiro, em protesto também à 

retirada de direitos dos indígenas em todo o País. 

A agenda do Governo Federal, que prevê a ampliação da mineração em terras indígenas, 

além da suspensão dos recursos para a saúde destes povos pelo Governo do Estado, são 

alguns dos motivos citados pelas lideranças da marcha para o acirramento da luta por 

visibilidade. Os indígenas também reivindicam a definição, por parte do Poder Executivo 

estadual, de um plano de políticas públicas voltado às etnias e capaz de atender as 

demandas de saúde, educação e sustentabilidade, entre outras questões. 

O evento é a quinta marcha promovida pelos indígenas neste ano. Nas edições anteriores, os 

organizadores se reuniram com o governador do Estado, Wilson Lima, e o vice-governador, 

Carlos Almeida (PRTB), mas nenhuma proposta foi executada. “Nos sentimos 

desamparados pela lei maior”, disse a professora Cristina Baré, diretora do Fórum de 

Educação Escolar Indígena do Amazonas (Foreeia), organizador da V Marcha Indígena do 

Amazonas ao lado da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas 

(FAMDDI). 

No período da manhã, os participantes vão se reunir com representantes de diversos órgãos 

e dependendo da resposta às solicitações, o itinerário e o tom da marcha poderão ser 

alterados. “Estamos aguardando até hoje uma audiência com o governador para que ele 

possa esclarecer por qual motivo nada foi feito. Temos a mesma quantidade de povos com 

necessidade de políticas públicas no interior (do Amazonas) e na base da rede urbana”, 

explicou Baré. 

Em 2018, foi aprovado um Projeto de Emenda Constitucional (PEC), elaborado pelo então 

deputado estadual José Ricardo (PT), que autoriza a concessão de 0,5% do orçamento do 

Amazonas (o que corresponde a R$ 65 milhões) aos povos indígenas. Mas a medida foi 

revogada por meio de emenda coletiva apresentada, em julho deste ano, na Assembleia 

Legislativa do Amazonas (ALE–AM). 
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“Sem a saúde pública, como vamos fazer? Estamos fazendo um apelo ao Governo Federal 

para que considere as nossas reivindicações e mantenha a administração da saúde indígena 

na Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena)”, afirmou Zenilton Moura, coordenador 

geral da Coordenação das Organizações de Povos Indígenas do Amazonas (Coipan). 

“Muitos projetos enviados à Fundação Estadual do Índio não foram amparados por causa da 

falta de recursos, como a construção de escolas e postos de saúde, o escoamento da 

produção extrativista natural, o que afetou bastante as comunidades. Eles precisam ser 

tratados como seres humanos”, explicou Turi Sateré, dirigente da Coordenação dos Povos 

Indígenas de Manaus e entorno (Copimi), observando que essas questões exigem iniciativas 

específicas e diferenciadas. 

Turi critica a atuação, dentro do movimento indígena, de comandos que classifica como 

oportunistas. “Eles não têm autorização das lideranças. Estamos trabalhando em busca de 

alternativas de desenvolvimento para os povos indígenas. Por isso, não os legitimamos a 

falar em nome da gente”, explicou. 

A reportagem solicitou o posicionamento da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc) a respeito dos problemas levantados pelas lideranças 

indígenas. Mas não recebeu uma resposta até o fechamento desta edição. 
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DATA 03/12/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Chumbo Grosso EDITORIA/ COLUNA Notícias do AM 

LINK 

https://chumbogrossomanaus.com.br/noticias-do-amazonas/no-dia-da-pessoa-com-

deficiencia-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/ 

TÍTULO 
No dia da pessoa com deficiência Sejusc oferece serviços de cidadania e qualidade de vida à 

população 

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  

 

Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado 

em 3 de dezembro, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 

e Cidadania (Sejusc) realizou, durante a manhã desta terça-feira 

(03/12), uma série de atividades sociais voltadas ao público PcD e 

familiares no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce 

Daou, bairro Santo Antônio. 

https://chumbogrossomanaus.com.br/noticias-do-amazonas/no-dia-da-pessoa-com-deficiencia-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/
https://chumbogrossomanaus.com.br/noticias-do-amazonas/no-dia-da-pessoa-com-deficiencia-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/
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Entre os serviços oferecidos à população pelos parceiros e equipes 

multidisciplinares da secretaria estavam: emissão de primeira e segunda 

via de RG, certidão de nascimento, cartão de estacionamento, cartão de 

transporte interestadual e intermunicipal, orientação jurídica, emissão de 

laudos, encaminhamentos odontológicos, além de atendimentos com 

neurologistas, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. 

Outro destaque foi um espaço reservado ao projeto de cinoterapia 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. 

Para a secretária executiva do Núcleo de Atendimento à Pessoa com 

Deficiência da Sejusc, Joice Mota, o dia 3 de dezembro é uma data 

importante para que a sociedade tome consciência dos direitos e da 

necessidade de inclusão das pessoas com deficiência (PcDs). “Não 

(basta) só comemorar o dia de hoje, dia 3 de dezembro, mas que a 

gente inclua esse dia todos os dias no nosso cotidiano”, disse. 

Segundo ela, a Sejusc vem atuando para implementar melhorias no 

cotidiano dessa população por meio da oferta de serviços e 

acessibilidade. Mas os projetos da pasta vão muito além 

“Os planos da nossa secretária titular, Caroline Braz, é ampliar esse 
serviço para que não fique só na data comemorativa. Que fique na 

prática todos os dias a pessoa com deficiência ser incluída na nossa 
sociedade. Um dos projetos é fazer um PAC (Pronto Atendimento ao 
Cidadão) PcD lá onde funciona a (nossa) sede e levar também para o 

interior. Os nossos ribeirinhos são realmente necessitados. Então, nós 
vamos fazer também um PAC itinerante, entre outros projetos que ela 
pretende executar”, adiantou Joice. 

Cidadania e inclusão – Responsável pelo setor de atendimento e 
cadastro de PcDs na Sejusc, Magno Sancho marcou presença no Centro 

de Convivência Magdalena Arce Daou, nesta terça-feira, para receber o 
público que buscava obter o cartão de passe livre no transporte coletivo 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

municipal, intermunicipal e interestadual. De acordo com ele, esse e 
outros serviços são oferecidos de forma contínua na sede do núcleo da 
secretaria, localizado na rua Salvador, 456, Adrianópolis. 

Sancho tem sequelas de poliomielite desde os 2 anos de idade e sempre 

se envolveu com ações sociais. Para ele, uma data dedicada à reflexão 
sobre a inserção da Pessoa com Deficiência na sociedade ainda é de 

extrema importância. “O que falta mesmo é o amor, é o respeito. O dia, 
sim, é muito importante para que a gente faça essas ações, chamar a 

população e dizer ‘Ei, tem um segmento, tem a Pessoa com Deficiência, 
elas existem, não vamos excluir’”, frisou. 

Úrsula Souza acompanhou o evento junto com o filho Gabriel, de 15 

anos, e elogiou a iniciativa. “Estou achando um evento muito bonito, 
porque raramente a gente encontra eventos para pessoas com 

necessidades especiais, então esse evento é muito importante para nós, 
que somos mães, e para eles saírem um pouco de casa”. 
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Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de 

dezembro, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 

realizou, durante a manhã desta terça-feira (3/12), uma série de atividades sociais 

voltadas ao público PcD e familiares no Centro Estadual de Convivência da Família 

Magdalena Arce Daou, bairro Santo Antônio. 

Entre os serviços oferecidos à população pelos parceiros e equipes multidisciplinares da 

secretaria estavam: emissão de primeira e segunda via de RG, certidão de nascimento, 
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cartão de estacionamento, cartão de transporte interestadual e intermunicipal, orientação 

jurídica, emissão de laudos, encaminhamentos odontológicos, além de atendimentos 

com neurologistas, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. 

Outro destaque foi um espaço reservado ao projeto de cinoterapia 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. 

Para a secretária executiva do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência da 

Sejusc, Joice Mota, o dia 3 de dezembro é uma data importante para que a sociedade 

tome consciência dos direitos e da necessidade de inclusão das pessoas com deficiência 

(PcDs). “Não (basta) só comemorar o dia de hoje, dia 3 de dezembro, mas que a gente 

inclua esse dia todos os dias no nosso cotidiano”, disse. 

Segundo ela, a Sejusc vem atuando para implementar melhorias no cotidiano dessa 

população por meio da oferta de serviços e acessibilidade. Mas os projetos da pasta vão 

muito além. 

“Os planos da nossa secretária titular, Caroline Braz, é ampliar esse serviço para que 

não fique só na data comemorativa. Que fique na prática todos os dias a pessoa com 

deficiência ser incluída na nossa sociedade. Um dos projetos é fazer um PAC (Pronto 

Atendimento ao Cidadão) PcD lá onde funciona a (nossa) sede e levar também para o 

interior. Os nossos ribeirinhos são realmente necessitados. Então, nós vamos fazer 

também um PAC itinerante, entre outros projetos que ela pretende executar”, adiantou 

Joice. 

Cidadania e inclusão – Responsável pelo setor de atendimento e cadastro de PcDs na 

Sejusc, Magno Sancho marcou presença no Centro de Convivência Magdalena Arce 

Daou, nesta terça-feira, para receber o público que buscava obter o cartão de passe livre 

no transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual. De acordo com ele, 

esse e outros serviços são oferecidos de forma contínua na sede do núcleo da secretaria, 

localizado na rua Salvador, 456, Adrianópolis. 

Sancho tem sequelas de poliomielite desde os 2 anos de idade e sempre se envolveu 

com ações sociais. Para ele, uma data dedicada à reflexão sobre a inserção da Pessoa 

com Deficiência na sociedade ainda é de extrema importância. “O que falta mesmo é o 

amor, é o respeito. O dia, sim, é muito importante para que a gente faça essas ações, 

chamar a população e dizer ‘Ei, tem um segmento, tem a Pessoa com Deficiência, elas 

existem, não vamos excluir’”, frisou. 

Úrsula Souza acompanhou o evento junto com o filho Gabriel, de 15 anos, e elogiou a 

iniciativa. “Estou achando um evento muito bonito, porque raramente a gente encontra 

eventos para pessoas com necessidades especiais, então esse evento é muito importante 

para nós, que somos mães, e para eles saírem um pouco de casa”. 


