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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-

leste-de-manaus/ 

TÍTULO Sejusc promove roda de conversa com idosos na zona leste de 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  

Na manhã desta quarta-feira (4), a equipe técnica da Secretaria 

https://manausalerta.com.br/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
https://manausalerta.com.br/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
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de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 

realizou a roda de conversa “Vulnerabilidade da pessoa idosa ao 

HIV-AIDS”, com o Grupo de Idosos Santuário da Vida, na 

Comunidade Menino Jesus, 4ª Etapa, bairro Jorge Teixeira, na 

zona leste de Manaus. 

Segundo a gerente do Centro Integrado de Proteção e Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi), Francianne Alves, cerca de 

40 pessoas participaram da ação que abordou riscos específicos 

nos casos de HIV, diagnóstico do vírus, medos e ansiedades 

relacionados ao resultado e sexualidade na terceira idade, além 

dos métodos preventivos das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs). Ela destaca que entre as principais 

dúvidas dos idosos estão os sintomas da doença, o que fazer ao 

receber o diagnóstico e onde solicitar exames. 

“Falar do tema é importante porque o HIV não tem idade e, 

segundo dados do Ministério da Saúde, o índice de idosos 

portadores aumentou em 103%”, afirmou a psicóloga. “O 

número de casos reúne diagnóstico tardio e fenômeno social 

que facilita novas parcerias sexuais, somado ao costume de não 

usar preservativos, o que contribui para uma população idosa 

mais vulnerável a infecção”. 

Programação 

Neste mês, a Sejusc realizará ainda 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 atendido 

na sede do Cipdi, na Rua do Comércio, s/nº, bairro Parque Dez. 

A atividade será no Dia da Família, celebrado em 12 de 

dezembro, das 9h ao meio-dia. 

No dia 13, das 8h ao meio-dia, uma equipe multidisciplinar da 

Sejusc realizará uma visita técnica ao Instituto Penal Antônio 

Trindade (Ipat), para fazer um diagnóstico sobre a garantia dos 
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direitos da pessoa idosa e acompanhar os internos que estão 

cumprindo pena no local. 

Atendimentos 

De janeiro a outubro deste ano, 1.980 idosos foram atendidos 

pela Sejusc 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Avançado 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/educacao-publica-do-amazonas-

pode-se-tornar-referencia-nacional 

TÍTULO Educação pública do Amazonas pode se tornar referência nacional 

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 educação pública do Amazonas pode se tornar referência nacional de sistema 

socioeducativo. Nesta terça-feira (3), uma equipe do programa Justiça Presente, parceria 

entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), acompanhou a execução das audiências concentradas com os 

internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, administrado pelo Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 

 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/educacao-publica-do-amazonas-pode-se-tornar-referencia-nacional
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/educacao-publica-do-amazonas-pode-se-tornar-referencia-nacional
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Segundo a titular da pasta, Caroline Braz, durante dois dias, técnicos da Sejusc e 

representantes da Defensoria Pública do Amazonas e do Tribunal de Justiça do Amazonas 

(TJAM) apresentaram o fluxo do Projeto de Audiência Concentrada e Programas de 

Aprendizagem para adolescentes em cumprimento e pós-cumprimento de medida 

socioeducativa. 

 

"O Governo do Amazonas está investindo na ressocialização desses jovens e o resultado 

tem sido a redução na taxa de reincidência porque a equipe olha para o adolescente como 

sujeito. Neste contexto, começamos a desenhar um sistema para acompanhar os egressos, 

com oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou a secretária. “A vinda da equipe do 

CNJ para conhecer o nosso trabalho é muito importante, porque se todo esse processo for 

aprovado, nós seremos referência nacional no sistema socioeducativo”. 

 

Proposta de solução nacional - Para Antonio Carlos Tavares, juiz responsável pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) no Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (DMF) do CNJ, o modelo adotado no 

Amazonas, que traz a política de egressos, pode inspirar uma proposta de solução nacional. 

 

“Os laudos apresentados pela equipe técnica, como as audiências se desenrolam, a atuação 

dos órgãos em uma efetiva integração e a maneira que os adolescentes são encaminhados 

oferecem o melhor atendimento aos assistidos”, avaliou o juiz. 

 

Modelo 

Cláudio Vieira, coordenador Eixo 2 do Justiça Presente, ressalta que, durante a visita, foram 

analisados todos os detalhes dos projetos, desde a preparação da unidade para as audiências 

até a viabilização financeira para que as famílias dos internos. 

 

“Queremos mostrar para outras regiões que, com a atual legislação, é possível fazer 

propostas diferentes com resultado comum, melhoria na qualidade do atendimento ao 

adolescente, assim como diminuir a superlotação no sistema fechado”, disse o coordenador. 

“O ponto principal que chama atenção nesta atividade é pelo que a legislação prioriza, os 

direitos dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento”. 

 

Referência 
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Coordenador estadual do Justiça Presente, Ricardo Peres destacou que a visita do CNJ 

partiu da participação da Sejusc no Simpósio Nacional em Socioeducação, que aconteceu 

em novembro, em Brasília, com o tema “Desafios da Prática Socioeducativa na 

Atualidade”. 

“O CNJ veio para verificar como a metodologia está ocorrendo e, através do sistema de 

justiça, indicar para outras regiões”, comentou. 
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Sociedade Civil 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/representantes-de-pcds-

reivindicam-verbas-cortadas-pelo-governo-do-am 

TÍTULO Representantes de PCDs reinvidicam verbas cortadas pelo governo do 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  

Representantes de entidades de apoio a pessoas com deficiência reuniram-se na tarde 

de terça-feira (3), na Federação das Apaes do Estado do Amazonas (Fapaes-AM), bairro 

Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, para definir estratégias legais de reivindicação dos 

recursos interrompidos pelo Estado desde agosto. 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/representantes-de-pcds-reivindicam-verbas-cortadas-pelo-governo-do-am
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/representantes-de-pcds-reivindicam-verbas-cortadas-pelo-governo-do-am
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O problema afeta cerca de 160 funcionários que atuam em 30 instituições, entre psicólogos, 

assistentes sociais, auxiliares de serviços gerais, fisioterapeutas e psicopedagogos. Além da 

falta de dinheiro para pagamento de salários e aluguel, as despesas com transporte são 

custeadas pela direção das associações. 

Os recursos estavam previstos em edital de fomento a projetos lançado este ano pela 

Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Seped), incorporada 

recentemente à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 

De acordo com Wilkens Figueiredo, representante jurídico das associações, a 

reconfiguração desses órgãos causou a paralisação dos investimentos que totalizavam, em 

média, R$ 110 mil por associação. “Eles alegaram que estavam revisando os processos, mas 

isso já foi feito”, argumenta, referindo-se à fiscalização, por parte de conselhos estaduais e 

municipais, da documentação exigida e atividade operacional das instituições, entre outros 

aspectos. 

“Todos os meses, os funcionários das secretarias visitavam as OSCs (Organizações da 

Sociedade Civil) para verificar se o dinheiro foi aplicado de forma correta”, contesta Emília 

Aguiar, presidente da Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas (Adiam). 

“São critérios analisados na fase de contratação”, reforça Figueiredo. “Estamos na etapa de 

liquidação (dos recursos). Essa avaliação não cabe, exceto por suspeita de fraude. Se 

houver, a Sejusc deve divulgá-la”, complementa Figueiredo. Ele avalia que a secretaria 

pode ser enquadrada na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que os prazos de pagamentos não 

estão sendo cumpridos. 

Figueiredo afirma que vai encaminhar ofício à Sejusc, à Secretaria de Estado da Fazenda 

(Sefaz) e à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para solicitar esclarecimentos sobre o 

motivo da paralisação dos envios. 

“Apesar da falta de dinheiro, as pessoas com deficiência são amparadas o ano inteiro pelas 

associações”, ressalta Maria do Perpétuo Socorro Gil, presidente da Fapaes-AM. 
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A reportagem de A CRÍTICA solicitou o posicionamento da Sejusc sobre a suspensão dos 

recursos, mas não obteve resposta 

Falta apoio 

Durante a reunião, realizada no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, os 

participantes criticaram a falta de política de assistência às associações, cuja tarefa é 

desenvolver ações que deveriam ser implementadas pelo Estado.  

“Estamos falando de um movimento que representa 12% da população do Amazona, e o 

terceiro setor vem oferecer esse suporte”, analisa Wilkens Figueiredo. “Não existe nenhuma 

escola que ofereça natação e psicólogos para crianças autistas”, lamenta Ana Maria do 

Nascimento Melo, diretora presidente do Instituto Autismo no Amazonas (Iaam). 

Na opinião dos participantes, a falta de acessibilidade em órgãos públicos e de atendimento 

especializado na rede de saúde torna mais difícil a rotina dessa população. "Não há apoio 

para um surdo-mudo que precisa fazer um Boletim de Ocorrência. Não existem psicólogos 

voltados para a área nos CRAs (Centros de Referência de Assistência Social) e no SUS 

(Sistema único de Saúde)”, exemplifica Figueiredo. 
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Crime 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/em-manaus-pac-do-educandos-

fica-sem-portas-apos-ser-alvo-de-furto 

TÍTULO Em Manaus PAC do Educandos fica sem portas após ser alvo de furto 

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 Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) localizado na avenida Lourenço da Silva Braga, 

no bairro Educandos, Zonal Sul de Manaus, foi alvo, mais uma vez, de vandalismo. No 

último domingo (1º), uma parte do teto foi destruída e as portas dos banheiros foram todas 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/em-manaus-pac-do-educandos-fica-sem-portas-apos-ser-alvo-de-furto
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/em-manaus-pac-do-educandos-fica-sem-portas-apos-ser-alvo-de-furto
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furtadas. A situação foi descrita, na manhã de ontem, pelos moradores do entorno que 

utilizam diariamente os serviços do estabelecimento. 

“Pelo o que sabemos, o PAC será reformado, mas até que isso aconteça, nós vivemos uma 

situação muito ruim. É uma média de três a quatro furtos por mês e isso vem se estendendo 

durante anos”, comentou o líder comunitário Gil Eanes Cardozo. 

 

De acordo com os comunitários, no PAC são disponibilizados apenas três serviços: os que 

cabem à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), como 

emissão de identidade, o posto da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e do 

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), além de uma reprografia. 

 

“Entraram pelo teto e tiraram todas as portas dos banheiros, isso é depredação do 

patrimônio público e quem paga o preço? É o usuário. Dessa vez foram só as portas, mas já 

roubaram a fiação elétrica, a fiação e tubulação do ar condicionado, todo o cabeamento da 

rede informática, computadores. O que eles podem levar, eles levam”, contou Eanes.   

 

O eletricista Benjamin Freitas, 55, destaca a importância de se ampliar os atendimentos e 

principalmente a segurança do local. “Esse PAC é de suma importância devido a sua 

localização geográfica. Ele atende todas as zonas, além da Sul, até o interior do Estado, 

porque as pessoas aportam aqui na Feira da Panair e vêm para cá”. 

Nádia Belém, 41, que tem uma banquinha de café em frente ao PAC há sete anos, contou ao 

A CRÍTICA que os funcionários dos órgãos precisam recolher materiais e equipamentos 

para que evitar roubos nos fins de semana. 

Em nota, a Sejusc afirmou que nas ocorrências foram registradas na polícia, que deverá 

tomar as medidas necessárias. A pasta ressaltou que vem otimizando os atendimentos 

realizados nos PACs. Está marcada para a próxima semana uma reunião juntamente com as 

lideranças da zona Sul, a fim de ouvir a comunidade, as problemáticas e alinhar soluções 

como a reforma do PAC.  
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Segurança 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/alvo-de-vandalismo-pac-tem-

portas-furtadas-em-manaus 

TÍTULO Alvo de vandalismo PAC tem portas furtadas 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  

 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/alvo-de-vandalismo-pac-tem-portas-furtadas-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/alvo-de-vandalismo-pac-tem-portas-furtadas-em-manaus
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Manaus/AM - A unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro 
Educandos, localizada na avenida Lourenço Braga, zona Sul de Manaus, foi 
alvo de vandalismo no último domingo (1). Parte do teto foi destruído e as 
portas dos banheiros foram furtadas.  

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), a situação foi repassada para a polícia investigar.  

A falta de segurança no entorno do PAC do Educandos é motivo de 
reclamação constante de quem depende dos serviços no local. A Sejusc 
também informou que vai se reunir com lideranças comunitárias para ouvir as 
reclamações e definir soluções para o PAC, que deve ser reformado.  
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/04/documentario-chega-de-fiu-

fiu-e-exibido-em-manaus-durante-campanha-de-combate-a-violencia-contra-

mulheres.ghtml 

TÍTULO 
Documentário Chega de Fiu Fiu é exibido em Manaus durante campanha de combate à 

violência contra mulheres 

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  

Três mulheres brasileiras moradoras de três diferentes cidades que utilizam a arte, a 
poesia e o ativismo para resistir à violência e propor novas formas de participar e 
conviver nos espaços públicos. É o que mostra o documentário “Chega de Fiu Fiu” 
(2018), dirigido por Fernanda Frazão e Amanda Lemos, e que será exibido em 
Manaus na próxima sexta-feira (6), de 19h às 21h, na sede da Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS), na rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, como parte da campanha 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres. 
 
A campanha, que iniciou no último 25 de novembro em todo o País e é organizada 
desde 2014 pela ONG “Think Olga” e recebe, em Manaus, apoio da FAS, da Rede de 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/04/documentario-chega-de-fiu-fiu-e-exibido-em-manaus-durante-campanha-de-combate-a-violencia-contra-mulheres.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/04/documentario-chega-de-fiu-fiu-e-exibido-em-manaus-durante-campanha-de-combate-a-violencia-contra-mulheres.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/04/documentario-chega-de-fiu-fiu-e-exibido-em-manaus-durante-campanha-de-combate-a-violencia-contra-mulheres.ghtml
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Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN-Amazônia) e 
SDSN Jovem Amazônia. 
 
A exibição do filme acontece durante um “Papo Sustentável”, um debate, e uma das 
documentaristas do filme, Amanda Lemos, estará presente para dialogar sobre o 
longa-metragem e discutir também sobre o assédio sofrido por mulheres em locais 
públicos e como combatê-lo. A programação tem entrada gratuita e não é necessária 
inscrição. 
 

16 Dias de Ativismo 

 
A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres conta com 
extensa programação organizada tanto pela sociedade civil como pelos governos 
estadual e municipal. 
 
Uma das primeiras atividades foi o Papo Sustentável “Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres”, ocorrido no dia 25 de novembro, também 
na sede da FAS, com a participação da secretária de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz, da deputada estadual Alessandra 
Campêlo (MDB), da pesquisadora de gênero da Universidade de Brasília (UnB) Marina 
Brito, da co-fundadora e diretora do Instituto Mana, Fernanda Alexandrino, e da 
presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/AM, Ana Carolina Amaral. O 
debate foi mediado pela gerente do Programa de Soluções Inovadoras da FAS Letícia 
Garcia. 
 
Na terça (10) também acontece programação, desta vez voltada para mulheres 
indígenas. É o Papo Sustentável “Direitos Humanos e as Mulheres Indígenas”, de 19h 
às 21h, também na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). 
 

Chega de Fiu Fiu 

 
O documentário “Chega de Fiu Fiu” traz três narrativas: uma delas mostra cenas de 
violência e assédio sofrida por mulheres e que foram capturadas por uma 
microcâmera escondida num óculos usado pelas vítimas. Outro momento traz o 
cotidiano vivido pelas três personagens principais nas cidades de Brasília, Salvador e 
São Paulo e, por último, um diálogo entre as cenas com comentários de especialistas 
e de homens acerca dos corpos, gênero e violências sofridas por mulheres. 
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Radar Amazônico EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://radaramazonico.com.br/governo-afirma-que-pagou-r-13-milhao-para-39-

familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp/  

TÍTULO Governo afirma que pagou R$13 milhão para 39 famílias retiradas da comunidade da Sharp 

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/governo-afirma-que-pagou-r-13-milhao-para-39-familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp/
https://radaramazonico.com.br/governo-afirma-que-pagou-r-13-milhao-para-39-familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp/
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Documentário 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/cultura/180699/chega-de-fiu-fiu-e-exibido-durante-

campanha-de-combate-a-violencia 

TÍTULO Chega de fiu-fiu é exibido durante campanha de combate à violência  

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- Três mulheres brasileiras moradoras de três diferentes cidades que utilizam a arte, a 
poesia e o ativismo para resistir à violência e propor novas formas de participar e conviver nos 
espaços públicos. É o que mostra o documentário “Chega de Fiu Fiu” (2018), dirigido por 
Fernanda Frazão e Amanda Lemos, e que será exibido em Manaus na próxima sexta-feira (6), 
de 19h às 21h, na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na rua Álvaro Braga, 351, 
Parque Dez, como parte da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra 
Mulheres. 

Tal campanha, que iniciou no último 25 de novembro em todo o País, é organizada desde 2014 
pela ONG “Think Olga” e recebe, em Manaus, apoio da FAS, da Rede de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN-Amazônia) e SDSN Jovem Amazônia. 

https://d.emtempo.com.br/cultura/180699/chega-de-fiu-fiu-e-exibido-durante-campanha-de-combate-a-violencia
https://d.emtempo.com.br/cultura/180699/chega-de-fiu-fiu-e-exibido-durante-campanha-de-combate-a-violencia
https://d.emtempo.com.br/amazonas/180119/fas-recebe-mencao-honrosa-no-premio-qualidade-amazonas
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A exibição do filme acontece durante um “Papo Sustentável”, um debate, e uma das 
documentaristas do filme, Amanda Lemos, estará presente para dialogar sobre o longa-
metragem e discutir também sobre o assédio sofrido por mulheres em locais públicos e como 
combatê-lo. A programação tem entrada gratuita e não é necessária inscrição. 
 
16 Dias de Ativismo 
 
A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres conta com extensa 
programação organizada tanto pela sociedade civil como pelos governos estadual e municipal. 
 
Uma das primeiras atividades foi o Papo Sustentável “Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres”, ocorrido no dia 25 de novembro, também na sede da FAS, com 
a participação da secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
Caroline Braz, da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), da pesquisadora de gênero 
da Universidade de Brasília (UnB) Marina Brito, da co-fundadora e diretora do Instituto Mana, 
Fernanda Alexandrino, e da presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/AM, Ana 
Carolina Amaral. O debate foi mediado pela gerente do Programa de Soluções Inovadoras da 
FAS Letícia Garcia. 
 
Na próxima terça (10), também acontece programação, desta vez voltada para mulheres 
indígenas. É o Papo Sustentável “Direitos Humanos e as Mulheres Indígenas”, de 19h às 21h, 
também na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). 
 
‘Chega de Fiu Fiu’ 
 
O documentário “Chega de Fiu Fiu” traz três narrativas: uma delas mostra cenas de violência e 
assédio sofrida por mulheres e que foram capturadas por uma microcâmera escondida num 
óculos usado pelas vítimas. Outro momento traz o cotidiano vivido pelas três personagens 
principais nas cidades de Brasília, Salvador e São Paulo e, por último, um diálogo entre as 
cenas com comentários de especialistas e de homens acerca dos corpos, gênero e violências 
sofridas por mulheres. 
 
Think Olga 
 
A Think Olga é uma organização não-governamental feminista que se propõe empoderar 
mulheres por meio da informação. Já lançou campanhas de grande repercussão nacional e 
engajamento público, como a “Chega De Fiu Fiu” em 2014 e #PrimeiroAssédio em 2015, 
pioneiras em discutir e combater o assédio sexual em locais públicos no Brasil e a violência 
sexual na infância. 
 
A Think Olga também desenvolveu uma pesquisa respondida por mais de sete mil pessoas em 
todo o Brasil sobre assédio e outras violências e, ainda, um mapa colaborativo que identifica as 
principais áreas de risco para mulheres. 
 
SDSN Jovem Amazônia 
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A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Jovem da Amazônia (SDSN Youth 
Amazonia, em inglês), é uma divisão da SDSN Global voltada para pessoas de até 30 anos que 
busca envolver jovens dos países da bacia amazônica na Agenda 2030 e apoiá-los na criação e 
disseminação de soluções inovadoras voltadas para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 
 
*Com informações da assessoria  
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Socioeducativo 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/180693/sistema-socioeducativo-do-amazonas-

pode-se-tornar-referencia-nacional 

TÍTULO Sistema socioeducativo do Amazonas pode se tornar referência nacional  

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- O Amazonas pode se tornar referência nacional de sistema socioeducativo. Nesta 
terça-feira (3), uma equipe do programa Justiça Presente, parceria entre o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
acompanhou a execução das audiências concentradas com os internos do Centro 
Socioeducativo Dagmar Feitosa, administrado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).Segundo a titular da pasta, 
Caroline Braz, durante dois dias, técnicos da Sejusc e representantes da Defensoria Pública do 
Amazonas e do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) apresentaram o fluxo do Projeto de 
Audiência Concentrada e Programas de Aprendizagem para adolescentes em cumprimento e 
pós-cumprimento de medida socioeducativa." 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/180693/sistema-socioeducativo-do-amazonas-pode-se-tornar-referencia-nacional
http://d.emtempo.com.br/amazonas/180693/sistema-socioeducativo-do-amazonas-pode-se-tornar-referencia-nacional
https://d.emtempo.com.br/policia/180112/familias-protestam-durante-julgamento-do-caso-sotero-em-manaus
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O Governo do Amazonas está investindo na ressocialização desses jovens e o resultado tem 
sido a redução na taxa de reincidência porque a equipe olha para o adolescente como sujeito. 
Neste contexto, começamos a desenhar um sistema para acompanhar os egressos, com 
oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou a secretária. “A vinda da equipe do CNJ para 
conhecer o nosso trabalho é muito importante, porque se todo esse processo for aprovado, 
nós seremos referência nacional no sistema socioeducativo”. 
 
Proposta de solução nacional  
 
Para Antonio Carlos Tavares, juiz responsável pelo Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e Socioeducativo (DMF) do CNJ, o modelo adotado no Amazonas, que traz a política 
de egressos, pode inspirar uma proposta de solução nacional.“Os laudos apresentados pela 
equipe técnica, como as audiências se desenrolam, a atuação dos órgãos em uma efetiva 
integração e a maneira que os adolescentes são encaminhados oferecem o melhor 
atendimento aos assistidos”, avaliou o juiz. 
 
Modelo  
 
Cláudio Vieira, coordenador Eixo 2 do Justiça Presente, ressalta que, durante a visita, foram 
analisados todos os detalhes dos projetos, desde a preparação da unidade para as audiências 
até a viabilização financeira para que as famílias dos internos.“Queremos mostrar para outras 
regiões que, com a atual legislação, é possível fazer propostas diferentes com resultado 
comum, melhoria na qualidade do atendimento ao adolescente, assim como diminuir a 
superlotação no sistema fechado”, disse o coordenador. “O ponto principal que chama 
atenção nesta atividade é pelo que a legislação prioriza, os direitos dos adolescentes como 
pessoas em desenvolvimento”. 
 
Referência 
 
Coordenador estadual do Justiça Presente, Ricardo Peres destacou que a visita do CNJ partiu 
da participação da Sejusc no Simpósio Nacional em Socioeducação, que aconteceu em 
novembro, em Brasília, com o tema “Desafios da Prática Socioeducativa na Atualidade”.“O CNJ 
veio para verificar como a metodologia está ocorrendo e, através do sistema de justiça, indicar 
para outras regiões”, comentou. 
 
*Com informações da assessoria  
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Indenização 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/180707/wilson-lima-indeniza-familias-retiradas-

da-comunidade-da-sharp 

TÍTULO Wilson Lima indeniza famílias retiradas da comunidade da Sharp  

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 - O governador do Amazonas, Wilson Lima, realizou, nesta quarta-feira (4), a primeira 
etapa do pagamento de indenizações para 39 famílias que foram retiradas de áreas de risco na 
Comunidade da Sharp, zona leste de Manaus, em 2014. Ao todo foram pagos R$ 1.307.000,00 
em indenizações, com recursos estaduais. 
 
Durante a cerimônia, realizada na sede da Superintendência de Habitação (Suhab), Zona 
Leste, o governador anunciou, também, o início de um estudo que pretende viabilizar a 
execução do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) na região. 
 
“A entrega desses valores para esses moradores lá da Comunidade da Sharp é um 
reconhecimento à condição dessas pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade. E é um 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/180707/wilson-lima-indeniza-familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp
http://d.emtempo.com.br/amazonas/180707/wilson-lima-indeniza-familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp
https://d.emtempo.com.br/amazonas/180700/empresa-e-multada-por-degradar-area-verde-na-zona-norte-de-manaus
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processo que já corria há mais de cinco anos. Hoje eles estão tendo a oportunidade de receber 
esse valor e ter uma nova perspectiva de vida”, observou Wilson Lima. 
 
Ele frisou que o Estado executa outras ações, em atenção às questões habitacionais. “Da 
mesma forma como nós fizemos com os moradores da Comunidade do Bariri, no bairro 
Getúlio Vargas, inclusive as casas já estão sendo demolidas e a gente já está em uma fase bem 
avançada das obras, que devem ser entregues em março do ano que vem”, disse o 
governador, referindo-se à área que fica na Bacia do São Raimundo. 
 
Wilson Lima anunciou, também, que determinou o início de um estudo para viabilizar a 
ampliação do Prosamim para o local, visando a melhoria da qualidade de vida das famílias que 
ainda residem na região. 
 
O governador fez questão, ainda, de reforçar que o Estado vai indenizar, em dezembro, 152 
famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos, em 2018. 
 
“Assinamos um convênio com a Defensoria Pública e aí vamos começar a fazer audiências com 
mais 250 famílias que também serão beneficiadas e ali, naquela área (Educandos), nós vamos 
começar um estudo para um trabalho de saneamento e paisagismo”, completou Wilson Lima. 
 
Pagamentos  
 
No total de 68 famílias retiradas de suas residências em 2014 serão contempladas. Nesta fase 
foram beneficiadas as primeiras 39 aptas ao recebimento. Destas, 37 receberam cheques 
moradia (R$ 35 mil reais cada um) e duas receberam auxílio-moradia (R$ 6 mil cada um). As 29 
famílias restantes vão ser contempladas em um segundo lote de pagamentos, previsto para 
2020. 
 
A família do cabeleireiro José Lício, líder comunitário da Sharp, está entre as indenizadas no 
primeiro pagamento. 
 
“Hoje, graças a Deus, esse homem nos ouviu, deu essa vitória, essa benção, e está realizando 
esse sonho. Com tantas lutas, dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente conseguiu. 
Hoje só tenho a agradecer, estou com o coração puro, o coração limpo, a mente limpa, para 
agradecer ele”, afirmou José Lício 
 
As famílias foram retiradas de seus imóveis que estavam em risco de desabamentos devido às 
fortes chuvas e às condições precárias de construção. 
 
“A minha casa estava em estado de demolição já, bastante deteriorada na época. Teve uma 
enchente e estava desabando, aí a casa da minha vizinha desabou e escorou na minha, saiu 
levando para mais de seis casas, a minha foi uma delas. Eu agradeço ao Wilson Lima de ter, a 
partir de hoje, uma casa. Tenho muito a agradecer a ele”, comemorou a manicure Luana 
Augusto. 
 
“A nossa situação lá era bem precária. Todo mundo tinha ciência que era uma área de risco, 
mas infelizmente não tinha onde morar. E a situação de retirar as famílias foi uma bênção que 
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se tornou uma catástrofe do último governo, porque prometeram o céu e a terra para a gente 
e, se não fosse esse governo atual, a gente não estava recebendo esse benefício agora”, 
enfatizou o cozinheiro Tiago Gomes. 
 
Trabalho intersetorial  
 
A equipe de assistência social envolvida na ação faz parte da força-tarefa montada pelo 
Governo do Estado para dar celeridade a todos os processos de indenização de áreas do 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). A equipe é composta por 
profissionais da Suhab e das secretarias de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Unidade 
Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Região 
Metroplitana (Seinfra). 
 
“Foi uma força-tarefa determinada pelo Governo do Estado que nós fossemos em campo e 
resolvêssemos, déssemos uma solução para esse problema que já estava ocorrendo há mais 
de cinco anos. Hoje a gente pode observar a felicidade de cada um com essa indenização. Eles 
estão muito felizes porque está se aproximando o Natal e eles vão ter um lar, até para 
comemorar tanto o Natal quanto o ano novo”, considerou a titular da Suhab, Keila Cunha. 
 
O vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida Filho, também participou da 
solenidade de pagamento das famílias. 
 
“Esse caso da Sharp é muito simbólico. Nós estamos falando de um divisor de águas na 
atuação do Estado do Amazonas, quanto a demandas de natureza social. Há um compromisso 
de toda a equipe de governo, o governador nos cobra, dia após dia, medidas de entrega 
efetiva de moradia, porque nós estamos fazendo aqui um resgate social”, ressaltou Carlos 
Almeida, que esteve à frente de diversas lutas das famílias da Sharp, enquanto atuou como 
defensor público. 
 
*Com informação da assessoria  
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Roda de Conversa 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/180712/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-

idosos-na-zona-leste-de-manaus 

TÍTULO Sejusc promove roda de conversa com idosos na zona leste de 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  

Manaus- Na manhã desta quarta-feira (4), a equipe técnica da Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou a roda de conversa “Vulnerabilidade da pessoa 
idosa ao HIV-AIDS”, com o Grupo de Idosos Santuário da Vida, na Comunidade Menino Jesus, 
4ª Etapa, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. 
 
Segundo a gerente do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(Cipdi), Francianne Alves, cerca de 40 pessoas participaram da ação que abordou riscos 
específicos nos casos de HIV, diagnóstico do vírus, medos e ansiedades relacionados ao 
resultado e sexualidade na terceira idade, além dos métodos preventivos das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ela destaca que entre as principais dúvidas dos idosos estão 
os sintomas da doença, o que fazer ao receber o diagnóstico e onde solicitar exames. 
 
“Falar do tema é importante porque o HIV não tem idade e, segundo dados do Ministério da 
Saúde, o índice de idosos portadores aumentou em 103%”, afirmou a psicóloga. “O número de 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/180712/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus
http://d.emtempo.com.br/amazonas/180712/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus
https://d.emtempo.com.br/cultura/180699/chega-de-fiu-fiu-e-exibido-durante-campanha-de-combate-a-violencia
https://d.emtempo.com.br/cultura/180699/chega-de-fiu-fiu-e-exibido-durante-campanha-de-combate-a-violencia
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casos reúne diagnóstico tardio e fenômeno social que facilita novas parcerias sexuais, somado 
ao costume de não usar preservativos, o que contribui para uma população idosa mais 
vulnerável a infecção”. 
 
Programação 
 
Neste mês, a Sejusc realizará ainda 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 atendido na sede do Cipdi, na Rua do Comércio, no bairro Parque Dez. A atividade será 
no Dia da Família, celebrado em 12 de dezembro, das 9h ao meio-dia. 
 
No dia 13, das 8h ao meio-dia, 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. 
 
*Com informações da assessoria 
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO 
Sandra Monteiro 

Conta 
EDITORIA/ COLUNA Roda de Conversa 

LINK 

https://smdtump.com.br/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-

leste-de-manaus/ 

TÍTULO Sejusc promove roda de conversa com idosos na zona leste de 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  

 

https://smdtump.com.br/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
https://smdtump.com.br/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/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 

https://amazonasnoticias.com.br/no-dia-da-pessoa-com-deficiencia-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/
https://amazonasnoticias.com.br/no-dia-da-pessoa-com-deficiencia-sejusc-oferece-servicos-de-cidadania-e-qualidade-de-vida-a-populacao/
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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, 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. 
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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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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Governo do Estado do Amazonas 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-

na-zona-leste-de-manaus/ 

TÍTULO Sejusc promove roda de conversa com idosos na zona leste de 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  

Ação abordou riscos específicos nos casos de HIV 

Na manhã desta quarta-feira (4/12), a equipe técnica da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou a roda de conversa “Vulnerabilidade da 

pessoa idosa ao HIV-AIDS”, com o Grupo de Idosos Santuário da Vida, na 

Comunidade Menino Jesus, 4ª Etapa, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. 

Segundo a gerente do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa (Cipdi), Francianne Alves, cerca de 40 pessoas participaram da ação que abordou 

riscos específicos nos casos de HIV, diagnóstico do vírus, medos e ansiedades 

relacionados ao resultado e sexualidade na terceira idade, além dos métodos preventivos 

das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ela destaca que entre as principais 

dúvidas dos idosos estão os sintomas da doença, o que fazer ao receber o diagnóstico e 

onde solicitar exames. 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
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“Falar do tema é importante porque o HIV não tem idade e, segundo dados do 

Ministério da Saúde, o índice de idosos portadores aumentou em 103%”, afirmou a 

psicóloga. “O número de casos reúne diagnóstico tardio e fenômeno social que facilita 

novas parcerias sexuais, somado ao costume de não usar preservativos, o que contribui 

para uma população idosa mais vulnerável a infecção”. 

 

Programação – Neste mês, a Sejusc realizará ainda 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 atendido na sede do Cipdi, na Rua do Comércio, s/nº, bairro 

Parque Dez. A atividade será no Dia da Família, celebrado em 12 de dezembro, das 9h 

ao meio-dia. 

No dia 13, das 8h ao meio-dia, 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. 

Atendimentos – De janeiro a outubro deste ano, 1.980 idosos foram atendidos pela 

Sejusc 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. 
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://zukka.com.br/em-solenidade-governo-do-amazonas-indeniza-familias-

retiradas-da-comunidade-da-sharp/ 

TÍTULO Em solenidade, Governo do Amazonas indeniza famílias retiradas de comunidade da Sharp  

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/em-solenidade-governo-do-amazonas-indeniza-familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp/
https://zukka.com.br/em-solenidade-governo-do-amazonas-indeniza-familias-retiradas-da-comunidade-da-sharp/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

O Governo do Amazonas, realizou, nesta quarta-feira (04/12), a 
primeira etapa do pagamento de indenizações para 39 famílias que 
foram retiradas de áreas de risco na Comunidade da Sharp, zona leste 
de Manaus, em 2014. 

Ao todo foram pagos R$ 1.307.000,00 em indenizações, com recursos 
estaduais. Durante a cerimônia, realizada na sede da Superintendência 
de Habitação (Suhab), zona leste da capital, o governador anunciou, 
também, o início de um estudo que pretende viabilizar a execução do 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) na 
região. 

“A entrega desses valores para esses moradores lá da Comunidade da 

Sharp é um reconhecimento à condição dessas pessoas que viviam em 

situação de vulnerabilidade. E é um processo que já corria há mais de 

cinco anos. Hoje eles estão tendo a oportunidade de receber esse valor 

e ter uma nova perspectiva de vida”, observou Wilson Lima. 
Ele frisou que o Estado executa outras ações, em atenção às questões 
habitacionais. 

“Da mesma forma como nós fizemos com os moradores da 

Comunidade do Bariri, no bairro Getúlio Vargas, inclusive as casas já 

estão sendo demolidas e a gente já está em uma fase bem avançada 

das obras, que devem ser entregues em março do ano que vem”, disse 

o governador, referindo-se à área que fica na Bacia do São Raimundo. 
Wilson Lima anunciou, também, que determinou o início de um 
estudo para viabilizar a ampliação do Prosamim para o 
local, visando a melhoria da qualidade de vida das famílias que ainda 
residem na região. 

O governador fez questão, ainda, de reforçar que o Estado vai 
indenizar, em dezembro, 152 famílias vítimas do incêndio no bairro 
Educandos, em 2018. “Assinamos um convênio com a Defensoria 
Pública e aí vamos começar a fazer audiências com mais 250 famílias 
que também serão beneficiadas e ali, naquela área (Educandos), nós 
vamos começar um estudo para um trabalho de saneamento e 
paisagismo”, completou Wilson Lima. 
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Pagamentos – No total de 68 famílias retiradas de suas residências em 
2014 serão contempladas. Nesta fase foram beneficiadas as primeiras 
39 aptas ao recebimento. Destas, 37 receberam cheques moradia (R$ 
35 mil reais cada um) e duas receberam auxílio-moradia (R$ 6 mil cada 
um). As 29 famílias restantes vão ser contempladas em um segundo 
lote de pagamentos, previsto para 2020. 

A família do cabeleireiro José Lício, líder comunitário da Sharp, está 
entre as indenizadas no primeiro pagamento. 

“Hoje, graças a Deus, esse homem nos ouviu, deu essa vitória, essa 

benção, e está realizando esse sonho. Com tantas lutas, dificuldades 

que a gente vem enfrentando, a gente conseguiu. Hoje só tenho a 

agradecer, estou com o coração puro, o coração limpo, a mente limpa, 

para agradecer ele”, afirmou José Lício 
As famílias foram retiradas de seus imóveis que estavam em risco de 
desabamentos devido às fortes chuvas e às condições precárias de 
construção. 

“A minha casa estava em estado de demolição já, bastante deteriorada 

na época. Teve uma enchente e estava desabando, aí a casa da minha 

vizinha desabou e escorou na minha, saiu levando para mais de seis 

casas, a minha foi uma delas. Eu agradeço ao Wilson Lima de ter, a 

partir de hoje, uma casa. Tenho muito a agradecer a ele”, comemorou 

a manicure Luana Augusto. 

“A nossa situação lá era bem precária. Todo mundo tinha ciência que 

era uma área de risco, mas infelizmente não tinha onde morar. E a 

situação de retirar as famílias foi uma bênção que se tornou uma 

catástrofe do último governo, porque prometeram o céu e a terra para 

a gente e, se não fosse esse governo atual, a gente não estava 

recebendo esse benefício agora”, enfatizou o cozinheiro Tiago Gomes. 
Trabalho intersetorial – A equipe de assistência social envolvida na 
ação faz parte da força-tarefa montada pelo Governo do Estado para 
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dar celeridade a todos os processos de indenização de áreas do 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). A 
equipe é composta por profissionais da Suhab e das secretarias de 
Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) 
e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à 
Secretaria de Infraestrutura e Região Metroplitana (Seinfra). 

“Foi uma força-tarefa determinada pelo Governo do Estado que nós 

fossemos em campo e resolvêssemos, déssemos uma solução para 

esse problema que já estava ocorrendo há mais de cinco anos. Hoje a 

gente pode observar a felicidade de cada um com essa indenização. 

Eles estão muito felizes porque está se aproximando o Natal e eles vão 

ter um lar, até para comemorar tanto o Natal quanto o ano novo”, 

considerou a titular da Suhab, Keila Cunha. 
O vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida 
Filho, também participou da solenidade de pagamento das famílias. 

“Esse caso da Sharp é muito simbólico. Nós estamos falando de um 

divisor de águas na atuação do Estado do Amazonas, quanto a 

demandas de natureza social. Há um compromisso de toda a equipe de 

governo, o governador nos cobra, dia após dia, medidas de entrega 

efetiva de moradia, porque nós estamos fazendo aqui um resgate 

social”, ressaltou Carlos Almeida, que esteve à frente de diversas lutas 

das famílias da Sharp, enquanto atuou como defensor público. 
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DATA 04/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO 
Portal Amazon Play TV 

Digital 
EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonplaytv.com/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-

leste-de-manaus/ 

TÍTULO Sejusc promove roda de conversa com idosos na zona leste de 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  

 

Na manhã desta quarta-feira (4/12), a equipe técnica da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou a 
roda de conversa “Vulnerabilidade da pessoa idosa ao HIV-AIDS”, com o 

https://amazonplaytv.com/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
https://amazonplaytv.com/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus/
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Grupo de Idosos Santuário da Vida, na Comunidade Menino Jesus, 4ª 
Etapa, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. 

  

Segundo a gerente do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi), Francianne Alves, cerca de 40 pessoas 
participaram da ação que abordou riscos específicos nos casos de HIV, 
diagnóstico do vírus, medos e ansiedades relacionados ao resultado e 
sexualidade na terceira idade, além dos métodos preventivos das 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ela destaca que entre as 
principais dúvidas dos idosos estão os sintomas da doença, o que fazer 
ao receber o diagnóstico e onde solicitar exames. 

  

“Falar do tema é importante porque o HIV não tem idade e, segundo 
dados do Ministério da Saúde, o índice de idosos portadores aumentou 
em 103%”, afirmou a psicóloga. “O número de casos reúne diagnóstico 
tardio e fenômeno social que facilita novas parcerias sexuais, somado ao 
costume de não usar preservativos, o que contribui para uma população 
idosa mais vulnerável a infecção”. 

Programação – Neste mês, a Sejusc realizará ainda 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 atendido na sede do 
Cipdi, na Rua do Comércio, s/nº, bairro Parque Dez. A atividade será no 
Dia da Família, celebrado em 12 de dezembro, das 9h ao meio-dia. 

  

No dia 13, das 8h ao meio-dia, 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. 
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Atendimentos – De janeiro a outubro deste ano, 1.980 idosos foram 
atendidos pela Sejusc 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. 

 


