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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Serviços Públicos 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/acao-social-manaus/com-200-senhas-por-dia-

sejusc-realiza-emissao-de-documen 

TÍTULO Com 200 senhas por dia Sejusc realiza emissão de documentos 

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/acao-social-manaus/com-200-senhas-por-dia-sejusc-realiza-emissao-de-documen
https://www.portaldoholanda.com.br/acao-social-manaus/com-200-senhas-por-dia-sejusc-realiza-emissao-de-documen
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Manaus/AM - Até este sábado (7), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc) realiza emissão de documentos no Centro de 
Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na rua da Penetração 3, 
quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão).  

Estão sendo disponibilizadas 200 senhas por dia para primeira e segunda via 
de carteira de identidade e 100 senhas para segunda via de certidão de 
nascimento.  

No local também estão psicólogos e assistentes sociais no Ônibus da 

Mulher, para orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência 

doméstica aos órgãos de proteção. A equipe itinerante também fará as 

palestras com temas como “Violência Doméstica e Familiar e Rede de 

Atendimento a Vítimas de Violência”, “Importunação sexual, violência 

obstétrica e Rede de Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de 

Atendimento”. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidadania 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-800-tiram-documentos-

pessoais-durante-muda-manaus-no-mutirao 

TÍTULO Mais de 800 tiram documentos pessoais durante Muda Manaus no Mutirão 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

Mais de 800 pessoas foram atendidas com emissão de documentos, serviço oferecido pela 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) no programa 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-800-tiram-documentos-pessoais-durante-muda-manaus-no-mutirao
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-de-800-tiram-documentos-pessoais-durante-muda-manaus-no-mutirao
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“Muda Manaus”, do Governo do Amazonas, que acontece no bairro Amazonino Mendes 

(Mutirão), Zona Norte de Manaus. 

Os serviços ocorreram no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na 

Rua da Penetração 3, Quadra 60, na Zona Norte, onde também são promovidas rodas de 

conversa sobre tráfico humano, igualdade racial, direitos dos idosos, prevenção à 

exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs, além 

de atendimentos no Ônibus da Mulher. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a programação da pasta foi definida conforme as 

demandas apresentadas pelos moradores do bairro. Ela destacou que, desde novembro, 

realiza reuniões com os líderes comunitários para levantar as principais dificuldades da 

área. 

“A proposta do Governo é estar próximo do cidadão, e nós estamos dentro do bairro, 

ouvindo a comunidade, para que possamos mapear as necessidades e realmente atender às 

demandas na proporção apresentada pelos moradores”, afirmou a secretária. “Para ampliar a 

oportunidade na emissão de documentos, por exemplo, iniciamos os serviços na segunda-

feira (2), e seguiremos até o próximo dia 13, no mesmo lugar. A médio e longo prazo, 

trabalharemos em outros espaços do bairro”. 

Prioridade 

Caroline Braz adiantou que o órgão disponibiliza serviços específicos para Pessoas com 

Deficiência (PcD), como cadastros de Passe Livre e Passe Legal, Habilitação e Adaptação, 

solicitação de cadeiras de rodas e de banho, assim como emissão de primeira e segunda via 

da carteira de identidade. 

“Nossa equipe está atuando durante toda ação para apresentar ainda os serviços da pasta em 

abordagens sociais. É importante o cidadão conhecer a estrutura que o Governo oferece 

para ele”, comentou a secretária. 

 

Público  

A cozinheira Auxiliadora Pinto, 42, estava no local para emissão da segunda via da certidão 

de nascimento, identidade e carteira de trabalho. “Às vezes não temos condições financeiras 
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nem tempo para procurar um órgão público, então essa oportunidade no nosso bairro facilita 

em tempo e dinheiro, porque não precisamos nem de transporte”, disse a moradora. 

Leujane Silva, 30, filha da aposentada Maria Marinho, 73, que aguardava o serviço de 

emissão de documentos, também aprovou a iniciativa. “Vim acompanhar a minha mãe, que 

teve a carteira de identidade roubada e precisa tirar outra. Achei a estrutura boa e pretendo 

trazer meu filho de 16 anos”, comentou. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Muda Manaus 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/181058/sejusc-oferece-emissao-de-

documentos-e-atendimentos-sociais 

TÍTULO Sejusc oferece emissão de documentos e atendimentos sociais 

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- Até sábado (7), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc) participa do programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado do 

Amazonas, no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na rua da 

Penetração 3, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), com emissão de documentos, 

rodas de conversa sobre direitos humanos, serviços do Ônibus da Mulher e 

atendimentos para casos de violência contra crianças e idosos. 

 

A Sejusc disponibilizará 200 senhas por dia para primeira e segunda via de carteira de 

identidade e 100 senhas para segunda via de certidão de nascimento. Além disso, temas 

como tráfico humano, igualdade racial, direitos dos idosos, prevenção à exploração e 

abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs farão parte das 

rodas de conversa realizadas no local. 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/181058/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais
https://d.emtempo.com.br/amazonas/181058/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais
https://d.emtempo.com.br/amazonas/180712/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus
https://d.emtempo.com.br/amazonas/180712/sejusc-promove-roda-de-conversa-com-idosos-na-zona-leste-de-manaus
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Ônibus da Mulher 
 

Psicólogos e assistentes sociais estarão no Ônibus da Mulher, para orientar, dialogar e 

encaminhar vítimas de violência doméstica aos órgãos de proteção. A equipe itinerante 

também fará as palestras com temas como “Violência Doméstica e Familiar e Rede de 

Atendimento a Vítimas de Violência”, “Importunação sexual, violência obstétrica e 

Rede de Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de Atendimento”. 

 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta também é difundir informações 

sobre a rede de serviços do Governo do Estado nas comunidades. 

 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos intensificando as atividades nos 

bairros. As ações do ‘Muda Manaus’ começarão neste mês, mas serão desenvolvidas a 

médio e longo prazo em outros espaços da comunidade”, garante a titular da pasta. “A 

Sejusc está mapeando os locais onde há necessidade da oferta de serviços para otimizar 

o processo”. 

 

Audiência Pública  
 

No dia 27 de novembro, moradores e lideranças comunitárias do bairro participaram de 

uma audiência pública, com dirigentes do Governo do Estado. Durante o encontro, 

representantes da Sejusc, Casa Civil do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de 

Assistência Social (Seas) ouviram as demandas e apresentaram ações de cidadania 

previstas para a localidade. 

 

Também foram apresentados pelos representantes da Sejusc os serviços da pasta, como 

a emissão de primeira e segunda via de RG, certidão de nascimento, abordagens sociais 

sobre os direitos das mulheres. 

 

*Com informações da assessoria  
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Radar Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidade 

LINK 

https://radaramazonico.com.br/moradores-do-bairro-mutirao-vao-receber-servicos-

de-cidadania/ 

TÍTULO Moradores do bairro Mutirão vão receber serviços de cidadania 

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/moradores-do-bairro-mutirao-vao-receber-servicos-de-cidadania/
https://radaramazonico.com.br/moradores-do-bairro-mutirao-vao-receber-servicos-de-cidadania/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

 
 
 
 
 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

 
DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Portal CM7 EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://portalcm7.com/noticias/cidades/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-

atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus 

TÍTULO 
Sejusc oferece emissão de documentos e atendimentos sociais durante programa “Muda 

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  

Até sábado (7/12), a Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) participa do 

programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado do 

Amazonas, no Centro de Convivência da Família 

Teonizía Lobo, localizado na rua da Penetração 3, 

https://portalcm7.com/noticias/cidades/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus
https://portalcm7.com/noticias/cidades/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus
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quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), com 

emissão de documentos, rodas de conversa sobre 
direitos humanos, serviços do Ônibus da Mulher e 

atendimentos para casos de violência contra crianças e 

idosos. 

A Sejusc disponibilizará 200 senhas por dia para 

primeira e segunda via de carteira de identidade e 100 

senhas para segunda via de certidão de nascimento. 

Além disso, temas como tráfico humano, igualdade 

racial, direitos dos idosos, prevenção à exploração e 
abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e 

direitos LGBTs farão parte das rodas de conversa 

realizadas no local. 

Ônibus da Mulher – Psicólogos e assistentes sociais 

estarão no Ônibus da Mulher, para orientar, dialogar e 

encaminhar vítimas de violência doméstica aos órgãos 

de proteção. A equipe itinerante também fará as 
palestras com temas como “Violência Doméstica e 

Familiar e Rede de Atendimento a Vítimas de 

Violência”, “Importunação sexual, violência obstétrica e 

Rede de Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de 

Atendimento”. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta 

também é difundir informações sobre a rede de 

serviços do Governo do Estado nas comunidades. 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos 

intensificando as atividades nos bairros. As ações do 

‘Muda Manaus’ começarão neste mês, mas serão 

desenvolvidas a médio e longo prazo em outros 

espaços da comunidade”, garante a titular da pasta. “A 

Sejusc está mapeando os locais onde há necessidade 

da oferta de serviços para otimizar o processo”. 
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Audiência Pública – No dia 27 de novembro, moradores 

e lideranças comunitárias do bairro participaram de 
uma audiência pública, com dirigentes do Governo do 

Estado. Durante o encontro, representantes da Sejusc, 

Casa Civil do Governo do Estado e da Secretaria de 

Estado de Assistência Social (Seas) ouviram as 

demandas e apresentaram ações de cidadania previstas 

para a localidade. 

Durante o encontro, representantes da Sejusc 

apresentaram os serviços da pasta, como a emissão de 
primeira e segunda via de RG, certidão de nascimento, 

abordagens sociais sobre os direitos das mulheres. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://manausalerta.com.br/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-e-

atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus/ 

TÍTULO 
Secretaria oferece emissão de documentos e atendimentos sociais durante programa “Muda 

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://manausalerta.com.br/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus/
https://manausalerta.com.br/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus/
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Até sábado (7), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc) participa do programa “Muda 

Manaus”, do Governo do Estado do Amazonas, no Centro de 

Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na rua da 

Penetração 3, quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), 

com emissão de documentos, rodas de conversa sobre direitos 

humanos, serviços do Ônibus da Mulher e atendimentos para 

casos de violência contra crianças e idosos. 

A Sejusc disponibilizará 200 senhas por dia para primeira e 

segunda via de carteira de identidade e 100 senhas para 

segunda via de certidão de nascimento. Além disso, temas como 

tráfico humano, igualdade racial, direitos dos idosos, prevenção 

à exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho 

escravo e direitos LGBTs farão parte das rodas de conversa 

realizadas no local. 

Ônibus da Mulher 

Psicólogos e assistentes sociais estarão no Ônibus da Mulher, 

para orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência 

doméstica aos órgãos de proteção. A equipe itinerante também 

fará as palestras com temas como “Violência Doméstica e 

Familiar e Rede de Atendimento a Vítimas de Violência”, 

“Importunação sexual, violência obstétrica e Rede de 

Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de Atendimento”. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta também 

é difundir informações sobre a rede de serviços do Governo do 

Estado nas comunidades. 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos 

intensificando as atividades nos bairros. As ações do ‘Muda 

Manaus’ começarão neste mês, mas serão desenvolvidas a 

médio e longo prazo em outros espaços da comunidade”, 

garante a titular da pasta. “A Sejusc está mapeando os locais 
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onde há necessidade da oferta de serviços para otimizar o 

processo”. 

Audiência Pública 

No dia 27 de novembro, moradores e lideranças comunitárias do 

bairro participaram de uma audiência pública, com dirigentes do 

Governo do Estado. Durante o encontro, representantes da 

Sejusc, Casa Civil do Governo do Estado e da Secretaria de 

Estado de Assistência Social (Seas) ouviram as demandas e 

apresentaram ações de cidadania previstas para a localidade. 

Durante o encontro, representantes da Sejusc apresentaram os 

serviços da pasta, como a emissão de primeira e segunda via de 

RG, certidão de nascimento, abordagens sociais sobre os 

direitos das mulheres. 

Com informações da assessoria  
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 
https://www.fatoamazonico.com/pac-recebe-premio-top-marketing-empresarial/ 

TÍTULO PAC recebe prêmio TOP Marketing Empresarial 

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.fatoamazonico.com/pac-recebe-premio-top-marketing-empresarial/
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/06/governo-lanca-programa-

social-com-meta-de-reduzir-vulnerabilidade-social-em-bairros-de-manaus.ghtml 

TÍTULO Programa do governo tenta reduzir vulnerabilidade social em bairros 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  

 
O governo Amazonas lançou, nesta quinta-feira (5), o programa “Muda Manaus” com a 
meta de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população 
na capital. 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). 
 
“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”, afirmou Wilson Lima. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/06/governo-lanca-programa-social-com-meta-de-reduzir-vulnerabilidade-social-em-bairros-de-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/06/governo-lanca-programa-social-com-meta-de-reduzir-vulnerabilidade-social-em-bairros-de-manaus.ghtml
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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. 
 

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 ação social acontece até o próximo sábado (7), 
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, 
empreendedores, consumidores e de pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 
Estão previstas, ainda, segundo o governo, 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. 
 

Atividades 

 
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 Sejusc. 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. 
 
De acordo com o governo, 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. 
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O Dezembro Vermelho oferecerá, no “Muda Manaus”, oferta de testagem rápida 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. 
 
O programa “Peixe no Prato”, promovido pela Sepror, terá sua quarta edição dentro do 
“Muda Manaus”. No sábado (7), 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. 
 
Ainda dentro do projeto estão previstos venda de produtos como goma de tapioca, 
farinhas, frutas, verduras, pamonha e canjica, entrega de títulos definitivos de imóvel, 
consulta processual, assessoramento jurídico e atualização de cadastro 
socioeconômico, entre outras ações. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://portalcm7.com/amazonas/governador-wilson-lima-lanca-programa-muda-

manaus-na-zona-norte 

TÍTULO Governador Wilson Lima lança programa Muda Manaus na zona norte 

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, 

lançou, nesta quinta-feira (5), o programa “Muda 

Manaus”, que tem como objetivo reduzir a 

vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida 

da população na capital do Estado. O primeiro bairro a 

https://portalcm7.com/amazonas/governador-wilson-lima-lanca-programa-muda-manaus-na-zona-norte
https://portalcm7.com/amazonas/governador-wilson-lima-lanca-programa-muda-manaus-na-zona-norte
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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. 
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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 
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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, 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). 
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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 

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 
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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. 
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O Dezembro Vermelho dá o tom das ações da 

Secretaria de Estado de Saúde (Susam) no “Muda 
Manaus”, com a oferta de testagem rápida 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, 
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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 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 
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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. 

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 
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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 
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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 

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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LINK 

https://manausalerta.com.br/wilson-lima-reforca-atuacao-do-governo-nas-politicas-

para-as-mulheres/ 

TÍTULO Wilson Lima reforça atuação do governo nas políticas para as 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  

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, na manhã 

desta sexta-feira (6), da Caminhada dos Homens pelo Fim da 

https://manausalerta.com.br/wilson-lima-reforca-atuacao-do-governo-nas-politicas-para-as-mulheres/
https://manausalerta.com.br/wilson-lima-reforca-atuacao-do-governo-nas-politicas-para-as-mulheres/
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Violência contra Mulheres, promovida pela Secretaria de Estado 

de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) como parte 

da campanha “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra 

as Mulheres”. A ação integrou a programação do segundo dia do 

programa “Muda Manaus”, que acontece até este sábado (7) no 

bairro Amazonino Mendes (Mutirão). 

Com a participação de estudantes, professores, artistas, líderes 

de movimentos sociais e servidores públicos, a caminhada teve 

início no Fórum Azarias Menescal, no Jorge Teixeira, e seguiu 

até a Bola do Produtor. Na ocasião, Wilson Lima destacou o 

empenho do Governo do Amazonas no combate à violência 

praticada contra a mulher. “As autoridades têm que se 

movimentar nesse sentido, e eu estou aqui juntamente com a 

minha equipe para demonstrar o compromisso que nós temos 

com essa causa”, destacou o governador. 

De acordo com o governador, a atual gestão tem atuado em 

diversas frentes para implementar e fortalecer políticas públicas 

voltadas às mulheres. “Nós aumentamos a quantidade de 

delegacias da mulher na capital. Quando nós assumimos o 

governo havia apenas uma delegacia, hoje nós temos três 

delegacias, inauguramos uma aqui no bairro Cidade de Deus, 

que é divisa com a zona norte e zona leste, inauguramos outra 

lá na zona sul, implantamos também o serviço de apoio à 

criança, à mulher e ao idoso no interior, e vamos levar para 

outros municípios”, frisou. 

Anúncio 

Wilson Lima também anunciou que o Estado está articulando 

com o Governo Federal a instalação da Casa da Mulher 

Brasileira no Amazonas. Paralelamente, o governo estadual tem 

atuado, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS) e da 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), na 
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concessão de benefícios destinados à capitação e estímulo ao 

empreendedorismo. 

“Inclusive, ontem, nós assinamos um convênio com as mulheres 

aqui do Mutirão para o repasse de R$ 50 mil para a capacitação 

de domésticas, para que elas possam acessar o mercado de 

trabalho, da mesma forma que nós disponibilizamos recursos de 

crédito solidário, através da Afeam, para que elas possam iniciar 

ou ampliar os pequenos negócios que elas têm. Então, todas 

essas ações são condições que nós estamos dando para o 

empoderamento da mulher e mostrando esse compromisso que 

nós temos com elas”, acrescentou Wilson Lima. 

Contribuição 

A secretária da Sejusc, Caroline Braz, acompanhou a caminhada 

junto com o governador e destacou a importância do momento, 

que tinha o objetivo de incentivar o envolvimento dos homens 

na luta contra a violência de gênero. “O dia 6 de dezembro é o 

dia nacional de combate à violência contra a mulher 

protagonizado pelos homens, os homens contra essa violência. 

Isso mostra que estamos todos juntos, estamos realmente 

unidos para acabar com essa violência cruel e covarde que tem 

assolado as mulheres de todo o mundo”, comentou ela. 

O servidor público Alexsandro Lopes avaliou como positiva a 

participação de diversos movimentos sociais, como o negro e o 

indígena, na caminhada desta sexta-feira. “Eu acho isso 

importantíssimo, porque como nós sabemos tem muitas 

mulheres que sofrem violência e sofrem caladas, não tem 

coragem (de denunciar), muita das vezes porque tem filhos com 

esses agressores e pensam não só nelas. Eu tenho visto que 

isso tem mudado muito, a situação de muitas mulheres, 

realmente, e vale a pena a gente apoiar uma causa dessa”, 

afirmou. 
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Movimentos 

A campanha “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra 

as Mulheres” é um movimento internacional, criado durante o 

primeiro encontro “Women’s Global Leadership Institute”, em 

1991. Desde então, a data é apoiada por instituições, escolas e 

sociedade civil de todo o mundo. 

Já o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres, fixado em 6 de dezembro, integra 

a Campanha do Laço Branco, que tem a finalidade de engajar os 

homens na mudança de ideias e comportamentos, mostrando 

que todos devem lutar pela igualdade de gênero e 

conscientização sobre a não violência doméstica e intrafamiliar. 

Muda Manaus 

Vinte e quatro órgãos da administração estadual participam da 

primeira edição do programa “Muda Manaus”, que concentra 

suas atividades até este sábado no Centro Estadual de 

Convivência da Família Teonízia Lobo, no bairro Amazonino 

Mendes (Mutirão). Segundo determinação do governador Wilson 

Lima, a partir de 2020 o programa percorrerá um bairro 

diferente a cada dois meses. 

Com informações da assessoria 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Radar Amazônico EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://radaramazonico.com.br/condenados-por-violencia-domestica-sao-proibidos-

de-assumir-cargos-publicos-no-am/ 

TÍTULO Condenados por violência doméstica são proibidos de assumir cargos públicos no 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  

 

https://radaramazonico.com.br/condenados-por-violencia-domestica-sao-proibidos-de-assumir-cargos-publicos-no-am/
https://radaramazonico.com.br/condenados-por-violencia-domestica-sao-proibidos-de-assumir-cargos-publicos-no-am/
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Blog do Mário Adolfo EDITORIA/ COLUNA Opinião Diária 

LINK 
https://www.blogdomarioadolfo.com.br/dito-feito-figueiredo-vem-sendo-saqueado/ 

TÍTULO Dito & feito - Figueiredo vem sendo saqueado 

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 deputado Roberto Cidade (PV) colocou a boca no trombone e 

denunciou o o ‘saqueamento administrativo’ que o município de 

Presidente Figueiredo tem sofrido, depois da cassação do ex-prefeito 

Romeiro Mendonça e seu vice- prefeito, Mário Abrahão, ambos do PDT. 

Cidade disse que desde que o presidente da Câmara de Presidente 

Figueiredo, Jonas Castro Ribeiro (PRB) assumiu interinamente o 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/dito-feito-figueiredo-vem-sendo-saqueado/
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município, levaram computadores e documentos necessários para a 

administração da cidade. Os dois gestores foram cassados pelo uso de 

recursos de pessoa jurídica, provenientes de origem não identificada, o 

que é proibido por lei. 

Isto é uma vergonha! 

O deputado disse a pilhagem em Figueiredo é inaceitável porque decisão 

judicial é para ser cumprida. 

— O prefeito interino precisa botar as coisas para funcionar. Saquearam 

secretarias, levaram documentos e esta prática, nos dias atuais é 

lamentável”, disse o parlamentar – disparou Cidade. 

Prática corrupta 

O parlamentar do PV repudiou a atitude dos gestores cassados e 

lembrou que infelizmente essa prática é comum no interior e tem de ser 

combatida. 

— Todos os municípios com eleições suplementares passaram por essa 

prática. 

Segundo ele, infelizmente o que acontece no município de Presidente 

Figueiredo, também aconteceu em Novo Airão, Novo Aripuanã e 

Caapiranga –, concluiu. 

Cadê o comitê? 

Falando em corrupção, o deputado Dermilson Chagas (PP) cobrou a 

instalação da Comissão de Combate à Corrupção, conforme demanda a 

Lei 4.527 de 23 de novembro de 2017. 

Comemorar o quê? 

Dermilson lembrou que no dia 9 de dezembro será comemorado o Dia 

Internacional Contra a Corrupção e o Amazonas é o único Estado do 

Brasil, que ainda não possui o comitê. 

Moro em Manaus 
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O Ministério da Justiça, Sérgio Moro, vem a Manaus no próximo dia 13 

de dezembro para participar da inauguração do Centro Integrado de 

Inteligência de Segurança Pública Regional Norte (CIISPR-Norte). 

Perguntar não ofende 

É uma boa oportunidade para perguntar ao ministro: 

— Por que o senhor não deu a mesma atenção ao vazamento do áudio 

de Fabrício Queiroz, como deu ao áudio entre Dilma e Lula. 

Notícia triste 

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e a primeira-dama Elisabeth 

Valeiko Ribeiro, emitiram nota de pesar pela morte de Lúcia Melo 

Ferreira Almeida. 

Lúcia era esposa do ex-governador-interino e ex-presidente da 

Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (Avante). 

Ela estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em 

São Paulo (SP), para tratar da doença que enfrentava há pouco mais de 

2 anos. 

Luta difícil 

O prefeito disse que esta é uma doença que assola diversas famílias. E 

lembrou que em 2017 enfrentou um câncer. 

— E sei como esta doença mexe não apenas com a pessoa doente, mas 

com toda a família que passa a se doar sem medida em busca da cura -, 

disse Virgílio. 

É festa no Millenium         

O Millenium Shopping festeja seu  aniversário de 15 anos  em grande 

estilo, com direito a bolo de aniversário e brinde com os clientes. 
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É neste sábado, a partir das 16h. O ponto alto da comemoração será o 

show de Edinho Ramalho, músico e cover do cantor e compositor 

paraibano Zé Ramalho. 

Roupa nova 

Em comemoração ao seu aniversário, o Shopping ganhou neste ano uma 

nova roupagem, incluindo troca de piso, iluminação, forro, sonorização e 

até mobiliário da praça de alimentação. 

As mudanças oferecem aos frequentadores ainda mais conforto e 

comodidade, reforçando o conceito de shopping que alia conveniência, 

serviços e lazer. 

Mania de golpe 

Em tom de brincadeira num áudio vazado, o presidente Jair Bolsonaro 

perguntou a 1 interlocutor: 

—  Para continuar a ser presidente, não dá para dar um golpe não?”  

Brincando, brincando… 

O mesmo Bolsonaro riu e completou: 

— Tudo quando eles perdem, eles dizem que é golpe. Impressionante. 

 A gravação foi feita no encontro da 55ª Cúpula do Mercosul nesta 5ª 

feira, 5/12. 

Cumplicidade 

Pelo áudio, não é possível saber quem é o interlocutor de Bolsonaro. 

Compareceram ao encontro os presidentes do Paraguai, Mario Abdo 

Benítez, e da Argentina, Mauricio Macri. 

É possível que o presidente brasileiro tenha se dirigido a este último, já 

que ele deixa o poder na semana seguinte. 

Recibo obrigatório 
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De autoria do vereador Jaildo Oliveira (PCdoB),  Projeto de lei 154/2017 

pode obrigar as concessionárias de água e energia elétrica de Manaus a 

emitir recibo de comparecimento todas as vezes que os funcionários 

dessas empresas fizerem a leitura dos contadores. 

Distorções na conta 

O  vereador justifica que o objetivo do projeto é diminuir distorções nos 

valores das faturas e garantir maior transparência nas medições, que 

muitas vezes não é de fato realizada. 

O projeto encontra-se em análise na Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento (Cfeo), da Câmara Municipal de Manaus (CMM). 

E o prêmio vai… 

O programa de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), oferecido pelo 

Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado da Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), ganhou o Prêmio Top Marketing 

Empresarial, na categoria órgão público mais lembrado pela população, 

na noite de quarta-feira (04/12). 

Mais lembrado 

Na 9ª edição do prêmio, o PAC foi indicado com empresas de 26 

segmentos diferentes mais lembrados de cada ramo, segundo pesquisa 

feita pela Action Pesquisas de Mercado. 

EM ALTA 

Não deixa de ser uma notícia boa para familiares e pacientes que 

precisam de remédios feitos à base cannabis e estavam há tempo 

esperando por uma luz no fim do túnel. A Anvisa, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira, 26, o registro e a produção 

de remédios à base de maconha no Brasil. Com isso, a medicação 

poderá ser comprada em farmácias, mediante apresentação de receita 

médica. A regulamentação entra em vigor 90 dias após sua publicação 

no Diário Oficial da União, ou seja no início de 2020. 
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EM BAIXA 

O juiz federal substituto Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara 

Federal de Sobral (CE). Ele, suspendeu o ato de nomeação do 

presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, alvo de 

críticas por declarações contrárias ao movimento negro. O magistrado 

atende pedido em ação civil pública contra União, que questionava os 

critérios de nomeação do jornalista ao cargo. O novo mandatário da 

pasta tem um extenso histórico de embates com negros nas redes sociais. 

Dentre as polêmicas ditas por ele está uma publicação que afirma que 

“negro de esquerda é burro, é escravo”. Disse ainda em seu perfil no 

Facebook, que o “Brasil tem racismo nutella”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://congressoemfoco.elav.tmp.br/legislativo/video-deputado-diz-que-placa-contra-genocidio-negro-e-desservico/
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Caminhada 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/181081/video-homens-caminham-pelo-fim-da-

violencia-contra-mulheres-em-manaus 

TÍTULO Vídeo homens caminham pelo fim da violência contra mulheres 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- A manhã desta sexta-feira (6) foi marcada por uma passeata diferente. A "Caminhada 
dos homens pelo fim da violência contra as mulheres", promovida pela Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), aconteceu debaixo de uma forte chuva na Bola 
do Produtor (avenida Autaz Mirim, 9155, Novo Aleixo). 
 
O objetivo é conscientizar as pessoas sobre os casos recorrentes no Amazonas e mostrar que é 
responsabilidade dos homens a defesa das mulheres. A maioria dos participantes da 
caminhada eram homens. O governador Wilson Lima marcou presença no evento e destacou o 
trabalho do governo do Amazonas para as mulheres. 
 
"O SAC, serviço de atendimento de apoio psicológico às mulheres que são vítimas, tem 
avançado significativamente com respeito ao atendimento e outras ações paralelas. Ontem, 
nós assinamos um convênio para capacitação das mulheres no Mutirão, para que elas possam 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/181081/video-homens-caminham-pelo-fim-da-violencia-contra-mulheres-em-manaus
http://d.emtempo.com.br/amazonas/181081/video-homens-caminham-pelo-fim-da-violencia-contra-mulheres-em-manaus
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acessar o mercado de trabalho. Nosso compromisso também é com as mulheres", ressaltou 
Wilson.  
 
A assistente do serviço social da Casa Civil, Rizeuda Moura, contou como foi a caminhada e sua 
importância para as mulheres no Amazonas. 
 
"Os índices de crimes contra mulheres são altos. Era apenas uma delegacia, agora são três no 
Estado. O governo está mostrando o respeito e a atenção às mulheres. Muitas são oprimidas 
dentro da sua própria casa, por companheiros que deveriam protegê-las. Foi muito bonita a 
caminhada, espero que tenha mais iniciativas deste tipo", enfatizou a servidora.  
 
A violência em números  
 
No ano de 2019, foram registrados em Manaus sete mil casos de violência contra a mulher. O 
número registrado de violência doméstica em 2019 é maior que 13 mil mulheres, 10% superior 
ao registrado no mesmo período de 2018, com mais de 11 mil casos. 
 
No Amazonas, 72 mulheres foram vítimas todos os dias no primeiro semestre de 2019.  A 
delegada Débora Mafra lembrou que esses dados são baseados apenas nos casos registrados 
nas delegacias do Estado. O quantitativo real tende a ser muito maior, já que a maioria das 
vítimas tem medo de denunciar o companheiro. 
 
"Geralmente, as violências acontecem dentro de relacionamentos abusivos, com ciúmes 
excessivos, violência verbal e perseguição. Isso tudo resulta na violência física.", informa a 
delegada. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-leva-abordagens-sociais-para-o-muda-

manaus/ 

TÍTULO Sejusc leva abordagens sociais para o ‘Muda 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  

 
Programa conta com rodas de conversa, palestras e vivências até sábado 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-leva-abordagens-sociais-para-o-muda-manaus/
https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-leva-abordagens-sociais-para-o-muda-manaus/
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A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 

comanda, até este sábado (7/12), rodas de conversa, palestras e vivências sobre 

violência contra mulher, direitos dos idosos, tráfico humano, igualdade racial, 

prevenção à exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e 

direitos LGBTs no programa “Muda Manaus”, do Governo do Amazonas, que 

acontece no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na Rua 

da Penetração 3, Quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão). 

Conforme a titular da pasta, Caroline Braz, os temas são trabalhados pelas equipes 

do órgão em diferentes formatos para chamar a atenção das pessoas que aguardam 

atendimento. Entre as palestras estão cotados assuntos como “Violência Doméstica 

e Familiar e Rede de Atendimento a Vítimas de Violência”, “Importunação sexual, 

violência obstétrica e Rede de Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de 

Atendimento”. 

“Psicólogos e assistentes sociais também estão atendendo o público no Ônibus da 

Mulher, para orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência doméstica aos 

órgãos de proteção”, destaca a secretária. “Durante toda a ação, vamos distribuir 

panfletos informativos sobre a Rede de Atendimento oferecida pelo Estado e a Lei 

Maria da Penha”. 

Idosos – O Grupo O Grito, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade 

(FUnATI), encenou trechos sobre maus-tratos, violência física, negligência, 

intimidação, agressão psicológica, abuso financeiro entre outras violações de 

direitos dos idosos em todas as salas do centro de convivência. 

“Essa violência contra a pessoa idosa é fenômeno de amplitude mundial que, na 

maioria das vezes, acontece dentro de casa e não tem tanta visibilidade. Então, de 

forma lúdica, levamos a realidade para a população da zona leste, que, junto com 

a norte, registra maior índice de casos contra pessoas da terceira idade”, afirma 

Francianne Alves, gerente do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa (Cipdi). “Não podemos deixar que essas discussões caiam no 

esquecimento e fiquem sem ação dos órgãos competentes”. 

A dona de casa Rosana Nonato, de 57 anos, assistiu a encenação produzida pelos 

atores da FUnATI. Segundo ela, é importante discutir este tipo de violência, pois 

as agressões ocorrem de forma velada e as vítimas, muitas vezes, não chegam a 

registrar os casos. 

“De alguma forma eu me vi naquela situação. Quando a gente assiste a peça, dá 

pra sentir como se fosse conosco. Existem muitos filhos que não obedecem aos 

pais, batem ou, às vezes, até colocam num asilo porque não querem ter o trabalho 
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de cuidar ou não têm paciência para lidar com pessoas mais velhas. Acho 

importante falar sobre esse tipo de violência e, principalmente, denunciar”. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/muda-manaus-sejusc-faz-emissao-de-documentos-e-

atendimentos-sociais-ate-este-sabado/ 

TÍTULO Muda Manaus Sejusc faz emissão de documentos e atendimentos sociais até este sábado 

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://amazonasnoticias.com.br/muda-manaus-sejusc-faz-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-ate-este-sabado/
https://amazonasnoticias.com.br/muda-manaus-sejusc-faz-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-ate-este-sabado/
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Até sábado (7/12), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc) participa do programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado 

do Amazonas, no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na 

rua da Penetração 3, quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), com emissão 

de documentos, rodas de conversa sobre direitos humanos, serviços do Ônibus da 

Mulher e atendimentos para casos de violência contra crianças e idosos. 

A Sejusc disponibilizará 200 senhas por dia para primeira e segunda via de carteira 

de identidade e 100 senhas para segunda via de certidão de nascimento. Além 

disso, temas como tráfico humano, igualdade racial, direitos dos idosos, prevenção 

à exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e direitos 

LGBTs farão parte das rodas de conversa realizadas no local. 

Ônibus da Mulher – Psicólogos e assistentes sociais estarão no Ônibus da Mulher, 

para orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência doméstica aos órgãos de 

proteção. A equipe itinerante também fará as palestras com temas como “Violência 

Doméstica e Familiar e Rede de Atendimento a Vítimas de Violência”, 

“Importunação sexual, violência obstétrica e Rede de Atendimento” e 

“Feminicídio e a Rede de Atendimento”. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta também é difundir 

informações sobre a rede de serviços do Governo do Estado nas comunidades. 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos intensificando as 

atividades nos bairros. As ações do ‘Muda Manaus’ começarão neste mês, mas 

serão desenvolvidas a médio e longo prazo em outros espaços da comunidade”, 

garante a titular da pasta. “A Sejusc está mapeando os locais onde há necessidade 

da oferta de serviços para otimizar o processo”. 

Audiência Pública – No dia 27 de novembro, moradores e lideranças comunitárias 

do bairro participaram de uma audiência pública, com dirigentes do Governo do 

Estado. Durante o encontro, representantes da Sejusc, Casa Civil do Governo do 

Estado e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) ouviram as demandas 

e apresentaram ações de cidadania previstas para a localidade. 

Durante o encontro, representantes da Sejusc apresentaram os serviços da pasta, 

como a emissão de primeira e segunda via de RG, certidão de nascimento, 

abordagens sociais sobre os direitos das mulheres. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/muda-manaus-sejusc-faz-emissao-de-documentos-e-

atendimentos-sociais-ate-este-sabado/ 

TÍTULO Muda Manaus Sejusc faz emissão de documentos e atendimentos sociais até este sábado 

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  

Programa conta com rodas de conversa, palestras e vivências até sábado 

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) comanda, até este 

sábado (7/12), rodas de conversa, palestras e vivências sobre violência contra mulher, direitos 

dos idosos, tráfico humano, igualdade racial, prevenção à exploração e abuso sexual infantil, 

erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs no programa “Muda Manaus”, do Governo do 

Amazonas, que acontece no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na 

Rua da Penetração 3, Quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão). 

 

https://amazonasnoticias.com.br/muda-manaus-sejusc-faz-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-ate-este-sabado/
https://amazonasnoticias.com.br/muda-manaus-sejusc-faz-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-ate-este-sabado/
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Conforme a titular da pasta, Caroline Braz, os temas são trabalhados pelas equipes do órgão em 

diferentes formatos para chamar a atenção das pessoas que aguardam atendimento. Entre as 

palestras estão cotados assuntos como “Violência Doméstica e Familiar e Rede de Atendimento 

a Vítimas de Violência”, “Importunação sexual, violência obstétrica e Rede de Atendimento” e 

“Feminicídio e a Rede de Atendimento”. 

 

“Psicólogos e assistentes sociais também estão atendendo o público no Ônibus da Mulher, para 

orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência doméstica aos órgãos de proteção”, destaca 

a secretária. “Durante toda a ação, vamos distribuir panfletos informativos sobre a Rede de 

Atendimento oferecida pelo Estado e a Lei Maria da Penha”. 

 

Idosos – O Grupo O Grito, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), 

encenou trechos sobre maus-tratos, violência física, negligência, intimidação, agressão 

psicológica, abuso financeiro entre outras violações de direitos dos idosos em todas as salas do 

centro de convivência. 

 

“Essa violência contra a pessoa idosa é fenômeno de amplitude mundial que, na maioria das 

vezes, acontece dentro de casa e não tem tanta visibilidade. Então, de forma lúdica, levamos a 

realidade para a população da zona leste, que, junto com a norte, registra maior índice de casos 

contra pessoas da terceira idade”, afirma Francianne Alves, gerente do Centro Integrado de 

Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi). “Não podemos deixar que essas 

discussões caiam no esquecimento e fiquem sem ação dos órgãos competentes”. 

 

A dona de casa Rosana Nonato, de 57 anos, assistiu a encenação produzida pelos atores da 

FUnATI. Segundo ela, é importante discutir este tipo de violência, pois as agressões ocorrem de 

forma velada e as vítimas, muitas vezes, não chegam a registrar os casos. 

 

“De alguma forma eu me vi naquela situação. Quando a gente assiste a peça, dá pra sentir como 

se fosse conosco. Existem muitos filhos que não obedecem aos pais, batem ou, às vezes, até 

colocam num asilo porque não querem ter o trabalho de cuidar ou não têm paciência para lidar 

com pessoas mais velhas. Acho importante falar sobre esse tipo de violência e, principalmente, 

denunciar”. 
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DATA 06/12/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Governo do Estado do Amazonas 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-atende-mais-de-800-pessoas-com-

emissao-de-documentos-no-muda-manaus/ 

TÍTULO Sejusc atende mais de 800 pessoas com emissão de documentos no Muda 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  

 

Mais de 800 pessoas foram atendidas com emissão de documentos, serviço oferecido 

pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) no 

programa “Muda Manaus”, do Governo do Amazonas, que acontece no bairro 

Amazonino Mendes (Mutirão). Os serviços ocorreram no no Centro de Convivência da 

Família Teonizía Lobo, localizado na Rua da Penetração 3, Quadra 60, onde também 

são promovidas rodas de conversa sobre tráfico humano, igualdade racial, direitos dos 

idosos, prevenção à exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo 

e direitos LGBTs, além de atendimentos no Ônibus da Mulher. 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-atende-mais-de-800-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-muda-manaus/
https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-atende-mais-de-800-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-muda-manaus/
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Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a programação da pasta foi definida 

conforme as demandas apresentadas pelos moradores do bairro. Ela destacou que, desde 

novembro, realiza reuniões com os líderes comunitários para levantar as principais 

dificuldades da área. 

“A proposta do Governo é estar próximo do cidadão, e nós estamos dentro do bairro, 

ouvindo a comunidade, para que possamos mapear as necessidades e realmente atender 

às demandas na proporção apresentada pelos moradores”, afirmou a secretária. “Para 

ampliar a oportunidade na emissão de documentos, por exemplo, iniciamos os serviços 

na segunda-feira (2/12), e seguiremos até o próximo dia 13, no mesmo lugar. A médio e 

longo prazo, trabalharemos em outros espaços do bairro”. 

Prioridade – Caroline Braz adiantou que o órgão disponibiliza serviços específicos para 

Pessoas com Deficiência (PcD), como cadastros de Passe Livre e Passe Legal, 

Habilitação e Adaptação, solicitação de cadeiras de rodas e de banho, assim como 

emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade. 

“Nossa equipe está atuando durante toda ação para apresentar ainda os serviços da pasta 

em abordagens sociais. É importante o cidadão conhecer a estrutura que o Governo 

oferece para ele”, comentou a secretária. 

Público – A cozinheira Auxiliadora Pinto, 42, estava no local para emissão da segunda 

via da certidão de nascimento, identidade e carteira de trabalho. 

“Às vezes não temos condições financeiras nem tempo para procurar um órgão público, 

então essa oportunidade no nosso bairro facilita em tempo e dinheiro, porque não 

precisamos nem de transporte”, disse a moradora. 

Leujane Silva, 30, filha da aposentada Maria Marinho, 73, que aguardava o serviço de 

emissão de documentos, também aprovou a iniciativa. 

“Vim acompanhar a minha mãe, que teve a carteira de identidade roubada e precisa tirar 

outra. Achei a estrutura boa e pretendo trazer meu filho de 16 anos”, comentou. 
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https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-

atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus/ 

TÍTULO 
Sejusc oferece emissão de documentos e atendimentos sociais durante programa Muda 

Manaus 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
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Release ASCOM SEJUSC  
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Rodas de conversa e serviços do Ônibus da Mulher também fazem parte da 

programação 

Até sábado (7/12), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) participa do programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado do Amazonas, 

no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na rua da Penetração 3, 

quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), com emissão de documentos, rodas de 

conversa sobre direitos humanos, serviços do Ônibus da Mulher e atendimentos para 

casos de violência contra crianças e idosos. 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus/
https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-e-atendimentos-sociais-durante-programa-muda-manaus/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

A Sejusc disponibilizará 200 senhas por dia para primeira e segunda via de carteira de 

identidade e 100 senhas para segunda via de certidão de nascimento. Além disso, temas 

como tráfico humano, igualdade racial, direitos dos idosos, prevenção à exploração e 

abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs farão parte das 

rodas de conversa realizadas no local. 

Ônibus da Mulher – Psicólogos e assistentes sociais estarão no Ônibus da Mulher, para 

orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência doméstica aos órgãos de proteção. 

A equipe itinerante também fará as palestras com temas como “Violência Doméstica e 

Familiar e Rede de Atendimento a Vítimas de Violência”, “Importunação sexual, 

violência obstétrica e Rede de Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de Atendimento”. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta também é difundir informações 

sobre a rede de serviços do Governo do Estado nas comunidades. 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos intensificando as atividades nos 

bairros. As ações do ‘Muda Manaus’ começarão neste mês, mas serão desenvolvidas a 

médio e longo prazo em outros espaços da comunidade”, garante a titular da pasta. “A 

Sejusc está mapeando os locais onde há necessidade da oferta de serviços para otimizar 

o processo”. 

Audiência Pública – No dia 27 de novembro, moradores e lideranças comunitárias do 

bairro participaram de uma audiência pública, com dirigentes do Governo do Estado. 

Durante o encontro, representantes da Sejusc, Casa Civil do Governo do Estado e da 

Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) ouviram as demandas e apresentaram 

ações de cidadania previstas para a localidade. 

Durante o encontro, representantes da Sejusc apresentaram os serviços da pasta, como a 

emissão de primeira e segunda via de RG, certidão de nascimento, abordagens sociais 

sobre os direitos das mulheres. 
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O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, na manhã 
desta sexta-feira (06/12), da Caminhada dos Homens pelo Fim da 
Violência contra Mulheres, promovida pela Secretaria de Estado de 

https://zukka.com.br/wilson-lima-intensifica-atuacao-do-governo-na-protecao-as-mulheres/
https://zukka.com.br/wilson-lima-intensifica-atuacao-do-governo-na-protecao-as-mulheres/
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Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) como parte 
da campanha “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres”. 

A ação integrou a programação do segundo dia do programa “Muda 
Manaus”, que acontece até este sábado (07/12) no bairro Amazonino 
Mendes (Mutirão). 

Com a participação de estudantes, professores, artistas, líderes de 
movimentos sociais e servidores públicos, a caminhada teve início no 
Fórum Azarias Menescal, no Jorge Teixeira, e seguiu até a Bola do 
Produtor. Na ocasião, Wilson Lima destacou o empenho do Governo 
do Amazonas no combate à violência praticada contra a mulher. 

“As autoridades têm que se movimentar nesse sentido, e eu estou aqui 

juntamente com a minha equipe para demonstrar o compromisso que 

nós temos com essa causa”, destacou o governador. 
De acordo com o governador, a atual gestão tem atuado em diversas 
frentes para implementar e fortalecer políticas públicas voltadas às 
mulheres. 

“Nós aumentamos a quantidade de delegacias da mulher na capital. 

Quando nós assumimos o governo havia apenas uma delegacia, hoje 

nós temos três delegacias, inauguramos uma aqui no bairro Cidade de 

Deus, que é divisa com a zona norte e zona leste, inauguramos outra lá 

na zona sul, implantamos também o serviço de apoio à criança, à 

mulher e ao idoso no interior, e vamos levar para outros municípios”, 

frisou. 
Anúncio – Wilson Lima também anunciou que o Estado está 
articulando com o Governo Federal a instalação da Casa da Mulher 
Brasileira no Amazonas. Paralelamente, o governo estadual tem 
atuado, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS) e da Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), na concessão de benefícios 
destinados à capitação e estímulo ao empreendedorismo. 
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“Inclusive, ontem, nós assinamos um convênio com as mulheres aqui 

do Mutirão para o repasse de R$ 50 mil para a capacitação de 

domésticas, para que elas possam acessar o mercado de trabalho, da 

mesma forma que nós disponibilizamos recursos de crédito solidário, 

através da Afeam, para que elas possam iniciar ou ampliar os pequenos 

negócios que elas têm. Então, todas essas ações são condições que 

nós estamos dando para o empoderamento da mulher e mostrando 

esse compromisso que nós temos com elas”, acrescentou Wilson Lima. 
Contribuição – A secretária da Sejusc, Caroline Braz, acompanhou a 
caminhada junto com o governador e destacou a importância do 
momento, que tinha o objetivo de incentivar o envolvimento dos homens 
na luta contra a violência de gênero. “O dia 6 de dezembro é o dia 
nacional de combate à violência contra a mulher protagonizado pelos 
homens, os homens contra essa violência. Isso mostra que estamos 
todos juntos, estamos realmente unidos para acabar com essa violência 
cruel e covarde que tem assolado as mulheres de todo o mundo”, 
comentou ela. 

O servidor público Alexsandro Lopes avaliou como positiva a 
participação de diversos movimentos sociais, como o negro e o 
indígena, na caminhada desta sexta-feira. 

“Eu acho isso importantíssimo, porque como nós sabemos tem muitas 

mulheres que sofrem violência e sofrem caladas, não tem coragem (de 

denunciar), muita das vezes porque tem filhos com esses agressores e 

pensam não só nelas. Eu tenho visto que isso tem mudado muito, a 

situação de muitas mulheres, realmente, e vale a pena a gente apoiar 

uma causa dessa”, afirmou. 
Movimentos – A campanha “16 dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres” é um movimento internacional, criado 
durante o primeiro encontro “Women’s Global Leadership Institute”, em 
1991. Desde então, a data é apoiada por instituições, escolas e 
sociedade civil de todo o mundo. 
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Já o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres, fixado em 6 de dezembro, integra 
a Campanha do Laço Branco, que tem a finalidade de engajar os 
homens na mudança de ideias e comportamentos, mostrando que 
todos devem lutar pela igualdade de gênero e conscientização sobre a 
não violência doméstica e intrafamiliar. 

Com informações a assessoria 
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Até sábado (7/12), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc) participa do programa “Muda Manaus”, do Governo 
do Estado do Amazonas, no Centro de Convivência da Família Teonizía 
Lobo, localizado na rua da Penetração 3, quadra 60, bairro Amazonino 
Mendes (Mutirão), com emissão de documentos, rodas de conversa 
sobre direitos humanos, serviços do Ônibus da Mulher e atendimentos 
para casos de violência contra crianças e idosos. 

A Sejusc disponibilizará 200 senhas por dia para primeira e segunda via 
de carteira de identidade e 100 senhas para segunda via de certidão de 
nascimento. Além disso, temas como tráfico humano, igualdade racial, 
direitos dos idosos, prevenção à exploração e abuso sexual infantil, 
erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs farão parte das rodas 
de conversa realizadas no local. 

Ônibus da Mulher – Psicólogos e assistentes sociais estarão no Ônibus 
da Mulher, para orientar, dialogar e encaminhar vítimas de violência 
doméstica aos órgãos de proteção. A equipe itinerante também fará as 
palestras com temas como “Violência Doméstica e Familiar e Rede de 
Atendimento a Vítimas de Violência”, “Importunação sexual, violência 
obstétrica e Rede de Atendimento” e “Feminicídio e a Rede de 
Atendimento”. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta também é difundir 
informações sobre a rede de serviços do Governo do Estado nas 
comunidades. 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos intensificando as 
atividades nos bairros. As ações do ‘Muda Manaus’ começarão neste 
mês, mas serão desenvolvidas a médio e longo prazo em outros espaços 
da comunidade”, garante a titular da pasta. “A Sejusc está mapeando os 
locais onde há necessidade da oferta de serviços para otimizar o 
processo”. 

Audiência Pública – No dia 27 de novembro, moradores e lideranças 
comunitárias do bairro participaram de uma audiência pública, com 
dirigentes do Governo do Estado. Durante o encontro, representantes da 
Sejusc, Casa Civil do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de 
Assistência Social (Seas) ouviram as demandas e apresentaram ações 
de cidadania previstas para a localidade. 
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Durante o encontro, representantes da Sejusc apresentaram os serviços 
da pasta, como a emissão de primeira e segunda via de RG, certidão de 
nascimento, abordagens sociais sobre os direitos das mulheres. 


