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DATA 05/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Muda Manaus 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/wilson-lima-lanca-programa-social-

em-evento-na-zona-norte-de-manaus 

TÍTULO Wilson Lima lança programa social em evento na zona norte 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://www.acritica.com/channels/manaus/news/wilson-lima-lanca-programa-social-em-evento-na-zona-norte-de-manaus
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/wilson-lima-lanca-programa-social-em-evento-na-zona-norte-de-manaus
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Ações sociais com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de 

vida da população de Manaus. É esse o foco do programa "Muda Manaus" lançado pelo 

governador do Estado, Wilson Lima, em um evento no bairro Amazonino Mendes, na tarde 

desta quinta-feira (5). 

O programa vai acontecer a cada dois meses em zonas especificas da cidade levando 

atendimentos e informações relacionadas à área de educação, saúde, esporte e cidadania, 

como emissão de documentos, assistências jurídicas e muitas outras, entre elas orientações 

referente à cheia e a estiagem, além de cuidados com as áreas de risco. 

"Além de tudo isso, o gabinete do governador vai ficar no local até o final de semana. 

Nesses três dias, vamos fazer uma série de atendimentos. Inicialmente, o programa vai 

acontecer a cada dois meses em outros bairros. A ideia futuramente é fazer isso uma vez por 

mês em todos os bairros de Manaus", explicou o governador, ressaltando que todos os 

recursos das ações são provenientes do Estado e a previsão é que o próximo bairro 

contemplado seja o Jorge Teixeira, também na Zona Leste. 

A iniciativa, segundo a titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania Sejusc, Caroline bras, foi pensada e feita através de ideias e demandas solicitadas 

pelas próprias comunidades. 

"Estamos com palestras, fizemos reunião coletando as demandas. Precisamos fazer a 

política para quem precisa da política. Todas as ações partiram de pedidos e dos pleitos das 

comunidades que precisavam dessas ações", disse a secretária. 

O evento de lançamento aconteceu no Centro de Convivência (CCF) Teonízia Lobo, bairro 

Amazonino Mendes. Onde está acontecendo, desde ontem, algumas ações contempladas 

pelo projeto. Os serviços, que envolvem 24 secretarias estaduais, e vão continuar no local 

até o próximo sábado. 

Além de falar sobre o muda Manaus o governador assinou o Plano de Ações Integradas que 

detalha a concepção, execução, monitoramento e aperfeiçoamento do programa. 
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Um dos pontos foi a firmação de um convênio com líderes comunitários para garantir 

cursos para as donas de casa. " firmamos isso para garantir uma perspectiva de geração de 

renda para essas mulheres. Isso da qualidade de vida para as pessoas”, garantiu o 

governador. 
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DATA 05/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://zukka.com.br/programa-muda-manaus-de-wilson-lima-modela-uma-nova-

forma-de-politizar-manaus/ 

TÍTULO Programa Muda Manaus de Wilson Lima modela uma nova forma de politizar Manaus 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta quinta-feira 
(5/12), o programa “Muda Manaus”, que tem como objetivo reduzir a 

https://zukka.com.br/programa-muda-manaus-de-wilson-lima-modela-uma-nova-forma-de-politizar-manaus/
https://zukka.com.br/programa-muda-manaus-de-wilson-lima-modela-uma-nova-forma-de-politizar-manaus/
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vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na 
capital do Estado. 

O primeiro bairro a receber o programa é o Amazonino Mendes 
(Mutirão), na zona norte de Manaus, que abriga mais de 110 mil 
pessoas. 

As atividades do “Muda Manaus”, realizadas por 24 órgãos da 

administração estadual, ocorrem no Centro Estadual de Convivência 

da Família Teonízia Lobo, para onde também foi transferido o 

gabinete do governador até o próximo sábado (7/12). 

“Nós vamos fazer isso, inicialmente, a cada dois meses, mas a ideia é 

que a partir de março ou abril, a gente comece a fazer uma vez por mês. 

Estamos finalizando esse cronograma para atender todos os bairros de 

Manaus. Todos os atendimentos e todas as ações que eu faria lá no 

gabinete vão ser feitas aqui. As nossas equipes vieram aqui 

previamente, nossos secretários conversaram com os líderes 

comunitários para entender quais as principais demandas, e aí resultou 

nas ações que nós estamos fazendo”, afirmou Wilson Lima. 
O governador destacou os critérios para a escolha do bairro. 

“O Mutirão é um bairro muito simbólico, até pela sua história e da união 

das pessoas para construir esse bairro. O que a gente leva muito em 

consideração é a questão da vulnerabilidade social, onde há uma 

necessidade premente das pessoas, onde há coisas básicas para 

serem resolvidas e que, em muito tempo, não foram resolvidas. Por 

exemplo, uma carteira de identidade, algo simples que você não tem 

ideia da quantidade de pessoas que não têm esse documento”, pontuou 

Wilson Lima, ao anunciar que o próximo bairro a receber as ações do 

“Muda Manaus” será o Jorge Teixeira, na zona leste da capital. 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

Wilson Lima assinou, durante a solenidade de lançamento, o Plano 
de Ações Integradas do “Muda Manaus”, que detalha a concepção, 
execução, monitoramento e aperfeiçoamento do programa, visando 
assegurar o alcance dos seus objetivos. 

Todos os recursos aplicados na execução do programa são próprios do 
Estado, provenientes dos orçamentos já previstos em cada uma das 
secretarias envolvidas nas ações, totalizando, aproximadamente, R$ 5 
milhões. 

Benefícios – As ações atraíram moradores do bairro e também de 
comunidades próximas. De acordo com Manoel Assis, presidente do 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Mutirão e morador da 
comunidade há 30 anos, esta é a primeira vez que a região recebe uma 
ação desse porte. “A comunidade se sente lisonjeada, privilegiada. 
Essas ações representam uma porta que se abre, e a credibilidade da 
comunidade, que começa a acreditar que, de fato, o governo não é só 
promessa, é uma realidade, de fato ele constrói”, ressaltou o líder. 

Ele frisou que a população precisava de um olhar atencioso do poder 
público. “Bem cedo, chegando aqui no centro, a gente já via a 
quantidade de pessoas se aglomerando aqui na porta do Centro de 
Convivência. Isso significa a dívida que o Estado tem com o povo. 
Fazendo uma ação dessa a gente vê que a procura é maior do que a 
demanda. Essa ação é um alívio, uma alegria. Eu quero agradecer o 
governador Wilson Lima, os secretários, toda a equipe do governo”, 
disse Manoel. 

Ações – Nesta primeira edição, 24 órgãos da administração estadual 
vão realizar ações no bairro Amazonino Mendes 
(Mutirão), contemplando os seis eixos de atuação do 
programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; 
Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, 
Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência 
Familiar; e Segurança e Ordem Pública. 

Como parte do “Muda Manaus”, uma grande ação social acontece 
até o próximo sábado (7/12), no Centro Estadual de Convivência da 
Família (CECF) Teonízia Lobo, com a oferta de serviços de cidadania, 
assistência jurídica, segurança, saúde, educação, cultura, esporte e 
lazer, além de atendimentos e orientações a trabalhadores, 
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empreendedores, consumidores e de pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Neste período, Wilson Lima também fará a entrega de R$ 445.524,73 
em créditos solidários e financiamentos, por meio da Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social 
e Erradicação da Pobreza (FPS), beneficiando 267 
microempreendedores do bairro Amazonino Mendes. 

O governador também entregará 110 títulos definitivos de terra, por 
meio da Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (SECT), e de 95 
termos de termos de quitação de imóveis, através da Superintendência 
de Estado de Habitação (Suhab), a moradores do bairro. 

No sábado (7/12), o governador também visita o “Peixe no Prato”, 
programa que oferece pescado e verduras a preços populares, e a feira 
de produtos regionais, que também acontecerão no bairro como parte 
do “Muda Manaus”. Os eventos são organizados pela Secretaria de 
Produção Rural (Sepror) e Agência de Desenvolvimento Sustentável 
(ADS). 

Revitalização – Durante o lançamento do programa, o governador 
Wilson Lima anunciou as demais ações que continuarão sendo 
executadas no bairro nos próximos dias. Entre os anúncios, estão 
investimentos para a revitalização do CECF Teonízia Lobo, do Campo 
de Lidam e do 27⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP), que serão feitos 
sob a coordenação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Manaus (Seinfra). 

Estão previstas, ainda, a construção de acessos (como pequenas 
pontes e escadarias) e a revitalização das ruas do bairro Amazonino 
Mendes (Mutirão) e adjacências, para melhorar a mobilidade dos 
moradores da região. As intervenções contemplam serviços de limpeza, 
tapa-buracos, drenagem superficial e profunda, desobstrução de 
bueiros e revitalização de meio-fio e sarjeta. 

Transformação social – Com o programa “Muda Manaus”, 
coordenado pela Secretaria Executiva de Projetos Especiais, vinculada 
à Casa Civil, o Governo do Amazonas vai manter ações continuadas e 
integradas em diferentes bairros de Manaus, com prioridade para 
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aqueles que apresentam maior índice de criminalidade e 
vulnerabilidade social. 

Desta forma, as ações visam oferecer à cidade de Manaus e, em 
especial, ao bairro Amazonino Mendes (Mutirão), em parceria com a 
comunidade e com todos os órgãos envolvidos, soluções integradas por 
meio dos serviços públicos de segurança ostensiva e judiciária, 
infraestrutura, socorro, proteção social, ordenamento urbano, esporte e 
lazer, cidadania, defesa civil, educação, geração de emprego e renda, 
melhoria da qualidade de vida e transformação social, em nível de 
excelência. 

Ações e investimentos na primeira edição do 

programa “Muda Manaus” 

Cidadania, assistência e saúde – Emissão de documentos, rodas de 
conversa sobre direitos humanos, serviços do Ônibus da Mulher e 
atendimentos para casos de violência contra crianças e idosos fazem 
parte da programação da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc) no “Muda Manaus”. Nos três dias de 
programa, o órgão irá disponibilizar 200 senhas diárias para 1ª e 2ª vias 
do RG, e 100 para segunda via de certidão de nascimento. 

Vale dizer que as ações de cidadania no bairro iniciaram na segunda-
feira (2/12), com emissão de documentos. Até a quarta-feira (4/12), 500 
carteiras de identidade e aproximadamente 160 certidões de 
nascimento foram emitidas no local. Os serviços de documentação 
seguem até o dia 13 de dezembro, sempre a partir das 8h, com 
distribuição de 200 senhas diárias para RG e 80 senhas diárias para 
segunda via de certidão de nascimento. 

Ainda no Teonízia Lobo, haverá palestras, oficinas e capacitações da 
Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), com temas como 
segurança alimentar, aproveitamento de alimentos, alternativas para 
geração de renda, programas e projetos de assistência social, 
programa Jovem Aprendiz, combate ao trabalho infantil, entre outros. E 
profissionais da Seas farão atendimento psicossocial no Centro de 
Convivência, nos três dias de ação. 

O Dezembro Vermelho dá o tom das ações da Secretaria de Estado 
de Saúde (Susam) no “Muda Manaus”, com a oferta de testagem rápida 
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para HIV nos três dias. A expectativa é de que sejam realizados 900 
testes no ônibus da Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites 
Virais, que contará com uma equipe de enfermeiros e técnicos. A 
secretaria terá, ainda, uma ambulância com equipe multidisciplinar no 
local do evento, e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) realizará 
palestras educativas nos três dias. 

Pescado e produtos regionais – O programa “Peixe no Prato”, 
promovido pela Sepror, terá sua quarta edição dentro do “Muda 
Manaus”. 

No sábado (7/12), a partir das 7h30, no CECF Teonízia Lobo, os 
moradores da região terão à disposição três toneladas de peixes como 
tambaqui e pirarucu, além de sacolas de verduras, à venda por preços 
acessíveis. 

Também durante o “Muda Manaus”, a ADS realizará uma edição 
especial da Feira de Produtos Regionais. Serão duas tendas, medindo 
10×10 e abrigando 12 produtores rurais, que estarão comercializando 
produtos como goma de tapioca, farinhas, frutas, verduras, pamonha e 
canjica. 

Moradia – Em ação da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios 
(SECT), 100 famílias serão beneficiadas no “Muda Manaus” com a 
entrega de títulos definitivos de imóvel. A entrega dos documentos será 
feita no CECF Teonízia Lobo, a partir das 14h, na quinta e sexta-feira 
(5 e 6/12), e a partir das 7h40 no sábado (7/12). Também no Centro, a 
equipe da SECT terá serviços como consulta processual, 
assessoramento jurídico e atualização de cadastro socioeconômico. 

A Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) irá entregar 95 
Termos de Quitação para mutuários do residencial Amadeu Soares 
Botelho, que já estão com os seus contratos de imóvel quitados e sem 
débitos financiados junto ao órgão. O documento possibilita o acesso à 
regularização, como escritura e documentação cartorial do imóvel. 

Crédito e geração de renda – Pequenos empreendedores do 
Amazonino Mendes (Mutirão) serão beneficiados com ações de crédito 
do FPS e da Afeam. Pelo Programa Crédito Solidário, realizado em 
parceria pelos dois órgãos, serão destinados R$ 273 mil para 224 
proponentes, que terão créditos de R$ 700 a R$ 2 mil para desenvolver 
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seus negócios. A entrega dos cheques simbólicos será na sexta e no 
sábado (6 e 7/12), no CECF Teonízia Lobo. 

A Afeam irá destinar mais de R$ 172.524,73 para 43 
empreendedores, dentre comércios de estivas, salões de beleza, 
fabricantes de doces e salgados, lanchonetes, oficinas mecânicas, 
entre outros, gerando mais de 140 ocupações e contribuindo para o 
aquecimento da economia do bairro. 

A Agência realizará, ainda, uma campanha de renegociação para 
clientes que estavam em débito na comunidade, com retorno estimado 
de mais de R$ 86 mil. 

Qualificação profissional – As ações do “Muda Manaus” irão 
favorecer o público que busca se posicionar no mercado de trabalho, 
com serviços de emissão de documentos e capacitações no Centro de 
Convivência Teonízia Lobo. 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de 
Trabalho e Empreendedorismo, vai oferecer serviços de emissão de 1ª 
e 2ª via da Carteira de Trabalho, habilitação de seguro-desemprego, 
emissão da carteira de artesão e atendimento jurídico, sempre das 9h 
às 14h. 

A reinauguração do laboratório de Informática do Teonízia Lobo é 
destaque nas ações do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 
(Cetam), no programa estadual. Além da reabertura da unidade, com 
reforma da sala e aquisição de 15 novos computadores, a equipe do 
órgão fará o cadastro para o curso de Informática, que terá 90 vagas 
nos turnos da manhã, tarde e noite. O Cetam irá ainda anunciar ações 
para 2020, no Teonízia Lobo e em duas unidades na zona leste, que 
oferecerão, ao todo, 1.320 vagas. 

Esporte, lazer e cultura – A Secretaria de Estado de Educação e 
Desporto, que atua de forma compartilhada na gestão dos Centros de 
Convivência da Família (CAFs), vai oferecer uma série de atividades 
esportivas e de lazer para crianças e adultos para o público no primeiro 
dia do “Muda Manaus”, das 15h às 21h. A agenda terá minitorneios de 
futebol e vôlei para crianças, com direito a premiação, mais dança ao ar 
livre e aula de alongamento. 
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Além de um estande com divulgação de serviços, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa vai promover atividades culturais diversas 
a partir da quinta (5/12), às 15h, incluindo intervenções de grafite e 
danças urbanas, apresentações de palhaços e a biblioteca infantil do 
Mania de Ler, nos três dias do programa. As atividades seguem até a 
segunda (9/12), com oficinas de Danças Urbanas, Teatro, Dança de 
Salão e Empreendedorismo. 

Dentro da programação do “Muda Manaus”, entre 6 e 18 de dezembro, 
seis escolas estaduais do entorno vão receber equipes para atender os 
moradores das comunidades nos serviços de saúde, esportes, artes, 
meio ambiente e sustentabilidade, inclusão e ação social, coordenadas 
pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. 

Segurança e trânsito – O Departamento de Prevenção à Violência 
(DPV), da Secretaria de Segurança Pública participará da programação 
do “Muda Manaus” com estandes e palestras. Na sexta (6/12), a equipe 
do DPV estará na Escola José Lindoso falando sobre a atuação da 
Segurança Pública, pela manhã e à tarde, enquanto o público no Centro 
de Convivência Teonízia Lobo confere um estande do Previne. 

No sábado (7/12), no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA 
Norte), localizado na avenida Coronel Sálvio Belota, nº 145, das 8h às 
12h, serão oferecidos serviços de saúde, social, beleza e cidadania. 

Entre os especialistas à disposição estarão clínico-geral, pediatra, 
neurologista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo, dentista e 
fisioterapeuta. A população poderá contar com orientações sobre 
programas sociais, além de receber atendimento jurídico. Serão 
oferecidos ainda cortes de cabelo (masculino e feminino), esmaltação, 
design de sobrancelhas, barbearia e massagem para os pés. Haverá 
um estande sobre Inclusão Digital e exposições de viatura do Corpo de 
Bombeiros e materiais de busca e salvamento. 

Também no CPA Norte, das 7h ao meio-dia do sábado (7/12), o 
Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ofertará 
todos os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
e de veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares e 
atividades educativas para crianças. No CECF Teonízia Lobo, na 
quinta-feira (5/12), do meio-dia às 22h, e sexta e sábado, das 7h às 18h, 
agentes do órgão irão tirar dúvidas sobre CNH e veículos, e expor 
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materiais educativos e orientações do Núcleo Especializado em 
Operações de Trânsito (Neot). 

Fiscalização – Também no Teonízia Lobo serão oferecidos 
atendimentos do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao 
Consumidor (Procon-AM), com registro de denúncias e abertura 
imediata de reclamações, e entrega de informativos que esclarecem 
dúvidas mais frequentes dos consumidores. A agenda terá ainda 
palestras educativas e fiscalizações em locais que tenham sido alvo de 
denúncias e em estabelecimentos como bancos e supermercados. 
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DATA 05/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazônia Real EDITORIA/ COLUNA Povos Indígenas 

LINK 

https://amazoniareal.com.br/amazonas-nao-tem-um-projeto-para-nossas-vidas-diz-

lideranca-na-5a-marcha-indigena-em-manaus/ 

TÍTULO 
Amazonas não tem um projeto para nossas vidas diz liderança na 5ª marcha indígena 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  

Manaus (AM) – Indígenas de diversos povos reivindicaram durante a 5ª. Marcha 

https://amazoniareal.com.br/amazonas-nao-tem-um-projeto-para-nossas-vidas-diz-lideranca-na-5a-marcha-indigena-em-manaus/
https://amazoniareal.com.br/amazonas-nao-tem-um-projeto-para-nossas-vidas-diz-lideranca-na-5a-marcha-indigena-em-manaus/
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Indígena do Amazonas: “Seguir Lutando e Sonhando, Resistir é Preciso!!!”; realizada 

nesta terça-feira (03), em Manaus, a execução de políticas públicas, diálogo e consulta 

nas tomadas de decisão, além da execução do orçamento de R$ 65 milhões do Governo 

do Estado previsto para o exercício de 2019, conforme Emenda Constitucional (PEC) nº 

102/18, para a realização de projetos para os povos indígenas. 

Na reunião que antecedeu a manifestação, na segunda-feira (02), o representante da 

Coordenação dos Povos Indígenas do Entorno de Manaus (Copime), Turi Sateré, 

criticou a medida do Governo do Amazonas que retirou da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2020 a vinculação de 0,5% da receita do Estado para a 

aplicação em políticas públicas para os povos indígenas. 

“Não vemos nenhum projeto que garanta a existência dos povos indígenas; o Governo 

do Estado hoje não tem um projeto para nossas vidas. As comunidades que estão na 

ponta, precisam desse amparo, serem tratados como seres humanos porque aqui no 

estado do Amazonas a população indígena é maioria. Tanto governo federal quanto 

estadual não tem dado atenção a essas políticas que são diferenciadas e garantidas por 

lei, chamamos ao diálogo para que eles entendam nossa reivindicação”, afirmou o 

representante da Copime, Turi Sateré. 

Segundo a organização da 5ª. Marcha Indígena do Amazonas, cerca de 800 pessoas 

participaram da manifestação, que iniciou na Praça da Saudade e percorreu as avenidas 

Epaminondas e Eduardo Ribeiro até a Praça do Congresso, na rua Ramos Ferreira. Com 

cartazes, faixas e carro de som, indígenas estudantes e militantes de movimentos sociais 

caminharam ao lado de não indígenas reivindicando melhorias em saúde, educação e 

condições de moradia. A Polícia Militar informou à reportagem que contabilizou 200 

pessoas no ato. 

 

“A marcha é fundamental para o fortalecimento do movimento indígena em si, pois um 

indígena não fala só por ele mesmo, mas por uma coletividade que representa interesses 

muito maiores que a individualidade”, defende Vanda Witoto, indígena e membro da 

comissão organizadora da marcha, que reuniu 14 organizações indígenas, entre elas, 

Forreia, Meiam, Coiab, Amism, Foirn e Univaja. 

A realização da 5ª. Marcha dos Povos Indígenas do Amazonas contou com a adesão de 

não indígenas e entidades, entre elas, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) e o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA). No mês de 

novembro, indígenas de todo o estado do Amazonas participaram de reuniões no Museu 

da Amazônia (Musa), no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. O local foi 

aberto à comunidade indígena pelo diretor do Musa e ex-presidente da SBPC, Ennio 

Candotti. Nas ocasiões, foram discutidos temas relacionados à autodeterminação, 

territorialidade, segurança, saúde e educação. 

“O que nos fortalece é a nossa união. Na concentração da marcha deu para sentir a força 

indígena com a presença até de Yanomami, pessoas que vieram de longe, para participar 

sem medo dos esforços por conquistas. Não temos que ter medo, temos que ter vontade 

https://amazoniareal.com.br/estudantes-realizam-reunioes-preparatorias-para-5a-marcha-indigena-do-amazonas/
https://amazoniareal.com.br/estudantes-realizam-reunioes-preparatorias-para-5a-marcha-indigena-do-amazonas/
https://amazoniareal.com.br/estudantes-realizam-reunioes-preparatorias-para-5a-marcha-indigena-do-amazonas/
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de ir além e não abalarmos. Para nós, indígenas, nada nunca veio sem luta e ousadia”, 

afirma a professora Cláudia Baré. 

Vanda Witoto e Cláudia Baré são moradoras da comunidade Parque das Tribos, que fica 

no bairro no Tarumã, na zona Oeste de Manaus. O local é considerado o primeiro bairro 

indígena da capital do estado e, segundo a Prefeitura, abriga 38 povos indígenas. A área 

é alvo frequente de investidas por reintegração de posse, pois é considerada ocupada 

ilegalmente pelo poder público. Ano passado, a juíza federal substituta da 3ª Vara da 

Justiça Federal no Amazonas, Raffaela Cássia de Sousa, determinou, a desocupação do 

local. A investida não progrediu e os indígenas continuam vivendo no local. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Brasil possui de 896.917 indígenas, distribuídos em 305 povos que 

falam 274 línguas. A maior parte dessa pluralidade cultural está na Amazônia. O 

Amazonas é o estado com a maior população, são mais de 180 mil pessoas de 30 etnias 

e que falam mais de 20 línguas. A maior parte destes indígenas está concentrada nas 

regiões do Médio e Alto Rio Negro, região que faz fronteira com a Venezuela e 

Colômbia. 

Mortes e invasões de terras 

 
Durante a 5ª. Marcha em Manaus, os povos indígenas protestaram pelas mortes de 

lideranças. No início do mês de novembro, dois territórios indígenas foram atacados por 

invasores em menos de 24 horas na Amazônia Legal: a Terra Indígena Arariboia, no 

estado do Maranhão, e a Terra Indígena Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. A 

primeira ação resultou na morte do guardião da floresta e liderança Paulo Paulino 

Guajajara, 26 anos, assassinado com um tiro no pescoço em uma emboscada de 

madeireiros ilegais. Na segunda, a Base de Proteção Etnoambiental Ituí-Itacoaí da 

Fundação Nacional do Índio (Funai), que atende os índios isolados Korubo, foi atacada a 

tiros por pescadores e caçadores ilegais. Além disso, a liderança indígena Alessandra 

Korap Munduruku, que luta contra garimpo e hidrelétricas na bacia do rio Tapajós teve a 

casa invadida, no município de Santarém (Pará). Os manifestantes também prestaram 

homenagens à missionária Dorothy Stang, assassinada em 2005 por pistoleiros a mando 

de fazendeiros, em Anapu, no Pará. 

 
Sem diálogo com governo 

 
De acordo com a organização da 5ª. Marcha Indígena do Amazonas, era esperada a 

presença de representantes do Governo do Amazonas na manifestação, mas eles não 

compareceram. “Isso mostra o desinteresse do Estado e desrespeito por nós, que 

repudiamos essa atitude. Mas, de todo modo, nossa avaliação da marcha é positiva”, 

diz Vanda Witoto. 

“Aprovamos a Carta de Princípios dos Povos Indígenas do Amazonas, que reafirma a 

nossa autonomia e autodeterminação dos povos indígenas. Isso vai nos possibilitar 

dialogar e lutar de maneira mais efetiva por nossos direitos”, revela a líder, que destacou 

https://amazoniareal.com.br/juiza-manda-expulsar-indigenas-do-parque-das-tribos-comunidade-que-recebeu-infraestrutura-da-prefeitura-de-manaus%E2%80%AF/
https://amazoniareal.com.br/juiza-manda-expulsar-indigenas-do-parque-das-tribos-comunidade-que-recebeu-infraestrutura-da-prefeitura-de-manaus%E2%80%AF/
https://amazoniareal.com.br/juiza-manda-expulsar-indigenas-do-parque-das-tribos-comunidade-que-recebeu-infraestrutura-da-prefeitura-de-manaus%E2%80%AF/
https://amazoniareal.com.br/terras-indigenas-arariboia-e-vale-do-javari-sao-atacadas-a-tiros-na-amazonia-um-lider-guajajara-e-morto/
https://amazoniareal.com.br/terras-indigenas-arariboia-e-vale-do-javari-sao-atacadas-a-tiros-na-amazonia-um-lider-guajajara-e-morto/
https://amazoniareal.com.br/terras-indigenas-arariboia-e-vale-do-javari-sao-atacadas-a-tiros-na-amazonia-um-lider-guajajara-e-morto/
https://amazoniareal.com.br/eles-querem-que-a-gente-recue-e-fique-com-medo-mas-nao-vou-deixar-de-lutar-diz-lideranca-munduruku-que-teve-a-casa-invadida/
https://amazoniareal.com.br/eles-querem-que-a-gente-recue-e-fique-com-medo-mas-nao-vou-deixar-de-lutar-diz-lideranca-munduruku-que-teve-a-casa-invadida/
https://amazoniareal.com.br/dorothy-stang-dez-anos-de-impunidade-na-amazonia/
https://amazoniareal.com.br/dorothy-stang-dez-anos-de-impunidade-na-amazonia/
https://amazoniareal.com.br/dorothy-stang-dez-anos-de-impunidade-na-amazonia/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

que: “a nossa marcha foi para dizer que queremos o fortalecimento da saúde e da 

educação indígena, e que não queremos mineração e retrocessos, tanto na esfera 

estadual quanto federal? ”, explicou a liderança. 

Nesta segunda-feira (02), a organização da 5ª. Marcha dos Povos Indígenas do 

Amazonas realizou uma reunião com o movimento indígena para alinhar as 

reivindicações da pauta do evento e questionamentos ao Governo do Amazonas. Os 

indígenas querem saber do governador Wilson Lima (PSC), qual é a política planejada e 

adotada para eles, uma vez que direitos conquistados vêm sendo desrespeitados, 

situação agravada pelo contexto de ataques feitos pelo Governo Federal. Na avaliação 

das lideranças está acontecendo o desmonte de políticas indigenistas, ameaça e violação 

dos direitos e da própria existência dos povos indígenas. 

“Estamos reivindicando políticas públicas no sentido de projetos sustentáveis, voltados 

à educação, saúde, cultura, terra e território. Não temos avançado no diálogo sobre as 

necessidades da educação básica e nem as licenciaturas vêm sendo garantidas. Há um 

retrocesso acontecendo em nosso Estado e nos sentimos desamparados pela lei maior; 

estamos perdendo nossos direitos aos poucos. É por isso que estamos aqui resistindo, 

lutando pelo direito de existir”, afirmou a presidente do Fórum Estadual de Educação 

Indígena (Foreeia), Claudia Baré. 

“Tivemos duas marchas este e nas duas fomos recebidos pelo vice-governador. Nesses 

momentos foram feitas apenas promessas e para as quais ainda não tivemos respostas. 

Queremos uma audiência com o governador para ele explicar o porquê desses não 

acontecimentos”, completou a liderança do Parque das Tribos. 

O que diz o governo? 

 
Procurada pela reportagem da Amazônia Real, a assessoria de imprensa do governador 

Wilson Lima (PSC) respondeu por meio de nota enviada pela Secretaria de Estado de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) “que a pauta indígena faz parte das 

articulações da pasta”. O governo não comentou sobre a cobrança dos indígenas sobre a 

execução do orçamento de R$ 65 milhões, previsto para o exercício de 2019, conforme 

Emenda Constitucional (PEC), para a realização de projetos para os povos indígenas. 

Segundo a nota, em sete meses, a gestão de Wilson Lima atendeu 16.672 indígenas com 

ações de cidadania, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai) em Novo 

Airão, na comunidade Moyray, em Autazes; e nas comunidades Pari Cachoeira e 

Iauaretê, em São Gabriel da Cachoeira. “Os atendimentos foram para emissão de 

Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) e outros documentos. Essa 

documentação garante direitos básicos aos indígenas e a participação em programas 

sociais”, diz o governo. A Sejusc também informou que está sendo discutido o processo 

de articulação para criação de um Conselho Indígena do Amazonas. 
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DATA 05/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Canal Itacoatiara EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://canalitacoatiara.com.br/pac-realiza-uma-parceria-com-servicos-de-qualidade-

com-a-prefeitura-de-itacoatiara/ 

TÍTULO PAC realiza uma parceria com serviço de qualidade com a prefeitura de Itacoatiara 

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://canalitacoatiara.com.br/pac-realiza-uma-parceria-com-servicos-de-qualidade-com-a-prefeitura-de-itacoatiara/
https://canalitacoatiara.com.br/pac-realiza-uma-parceria-com-servicos-de-qualidade-com-a-prefeitura-de-itacoatiara/
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DATA 05/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://manausalerta.com.br/governo-prepara-regras-de-seguranca-para-transporte-

por-app-e-anuncia-audiencia-publica/  

TÍTULO Governo prepara regras de segurança para transporte por app e anuncia audiência pública 

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  

As empresas de transporte por aplicativo faltaram novamente, 

nesta quinta-feira (5), à reunião convocada pelo Governo do 

https://manausalerta.com.br/governo-prepara-regras-de-seguranca-para-transporte-por-app-e-anuncia-audiencia-publica/
https://manausalerta.com.br/governo-prepara-regras-de-seguranca-para-transporte-por-app-e-anuncia-audiencia-publica/
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Amazonas para discutir a segurança de usuários e trabalhadores 

do serviço. Realizado no Centro Integrado de Comando e 

Controle (CICC), na zona centro-sul, o encontro mobilizou toda 

a cúpula da Segurança Pública do Estado, membros do 

Ministério Público do Estado e representantes dos motoristas e 

abriu as discussões sobre a criação de regras de segurança para 

o serviço. 

 

Durante o encontro, que contou com a presença da promotora 

de Justiça do Ministério Público do Estado, Marlene Franco, o 

secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, 

apresentou o protótipo do “Programa para Mobilidade Urbana 

Segura”, em desenvolvimento pela Secretaria de Segurança 

Pública (SSP-AM). A novidade vai fazer o cadastramento de 

motoristas e contará com instrumentos para acionamento em 

situações de risco, rastreamento e geoposicionamento em 

tempo real, chat com gravador de voz e acionamento remoto de 

câmera de celular. 

Essa é mais uma das medidas do sistema de segurança como 

resposta ao aumento de ocorrências no serviço. Desde março 

deste ano, a SSP busca contato com representantes das 

empresas, para buscar compromissos com a segurança dos 

usuários e trabalhadores. Mas, até agora, não houve 

sinalizações. No encontro de hoje, motoristas também 

reclamaram da falta de um canal de diálogo com as empresas. 

Atualmente, a SSP-AM mantém um projeto-piloto de 

monitoramento com cerca de mil motoristas de transporte por 

aplicativo, e a expectativa é que seja ampliado. Esse projeto 

utiliza um aplicativo gratuito, conhecido como Drive Social, que 

é conectado diretamente ao sistema de monitoramento do 

Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). 
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Entre as medidas que o governo vai adotar visando maior 

segurança aos usuários está a disponibilização de um adesivo 

aos trabalhadores. As regras para o cadastramento desses 

motoristas e a instalação dos adesivos estão sendo definidas. 

“Queremos que seja uma via de mão dupla e que seja garantida 

a segurança tanto do passageiro quanto do motorista, com 

medidas a serem cumpridas para a efetivação dos direitos de 

todos”, frisou a secretária de Justiça e Cidadania, Caroline Braz, 

que participou da reunião. 

Audiência Pública 

 

Atendendo às reclamações de motoristas sobre a falta de 

diálogo com as empresas, o Governo do Amazonas, o Ministério 

Público do Estado (MP/AM) e a Defensoria Pública do Amazonas 

devem realizar no próximo dia 10 de janeiro uma audiência 

pública com representantes das empresas, motoristas de 

aplicativo e o poder público. O local e horário da audiência serão 

divulgados em breve pelo governo estadual. 

O objetivo dessa audiência é estabelecer compromissos a serem 

cumpridos pelas empresas, com melhorias na segurança do 

aplicativo para usuários e motoristas. As reivindicações e 

propostas irão compor um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), que vai ser elaborado pelo Ministério Público. 

“Nossa batalha é para aperfeiçoar a segurança e combater essas 

ocorrências que vem sendo registradas. Não podemos fazer isso 

sem que as empresas entendam o seu papel e assumam 

claramente responsabilidades para com os seus usuários. É 

preciso melhorar e dar mais condições de qualidade para quem 
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trabalha com isso. Hoje, o que acontece é que eles estão muitas 

vezes indo buscar os criminosos em casa”, disse. 

Outro aspecto negativo levantado pela polícia é a demora das 

empresas em prestar informações sobre investigações criminais 

em curso. Em alguns casos, o repasse de informações simples, 

como os dados do usuário que solicitou a corrida que resultou 

em um crime, tem demorado até 60 dias. O ideal seria que 

essas informações fossem fornecidas nas primeiras 48 horas. 

O defensor público Thiago Nobre Rosas, da Defensoria 

Especializada em Atendimento de Interesses Coletivos (Deaic), 

colocou o órgão à disposição dos motoristas que se sentirem 

lesados pelos administradores de aplicativos e queiram entrar 

com ação judicial, via Defensoria. 

“Essa audiência será uma oportunidade para convocar os 

administradores de aplicativos de mobilidade urbana para que 

estudem as melhorias necessárias de incrementos tecnológicas 

visando inibir a atuação criminosa de alguns usuários de 

aplicativos”, afirmou. 

Além do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar 

Bonates, e da titular da Sejusc, Caroline Braz, participaram da 

reunião desta quinta-feira o comandante-geral da Polícia Militar, 

coronel Ayrton Norte; o delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro 

Ramos; o diretor do Departamento Estadual de Trânsito, 

Rodrigo de Sá; além de representantes da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas (DPE-AM) e Ministério Público do Estado do 

Amazonas (MP/AM). 

Com informações da assessoria  
 


