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DATA 08/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://zukka.com.br/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 

https://zukka.com.br/sejusc-atende-mais-de-800-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-muda-manaus/
https://zukka.com.br/sejusc-atende-mais-de-800-pessoas-com-emissao-de-documentos-no-muda-manaus/
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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. 

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. 
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“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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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://manausalerta.com.br/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao-

ate-a-proxima-sexta-feira/ 

TÍTULO Sejusc segue com emissão de documentos no mutirão até a próxima sexta-feira 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

Até sexta-feira (13), o Governo do Amazonas, por meio da 

https://manausalerta.com.br/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao-ate-a-proxima-sexta-feira/
https://manausalerta.com.br/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao-ate-a-proxima-sexta-feira/
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Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc), oferece serviços como emissão de documentos no 

Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na 

rua da Penetração 3, Quadra 60, bairro Amazonino Mendes 

(Mutirão). 

As atividades iniciaram como parte do programa “Muda 

Manaus”, que, até o momento, atendeu no local mais de 1 mil 

pessoas com a emissão de carteiras de identidade, em primeira 

e segunda vias, e aproximadamente 269 certidões de 

nascimento em segunda via. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o atendimento será 

das 8h às 17h, com distribuição diária de 200 senhas para RG e 

80 senhas para segunda via de certidão de nascimento. Ela 

explica que a programação terá continuidade com base no 

mapeamento realizado pelo órgão para atender às demandas 

que foram apresentadas pelos moradores. 

“Durante reuniões com os líderes comunitários, levantamos as 

principais dificuldades da área e vamos atuar, a médio e longo 

prazo, em outros espaços do bairro”, afirma a secretária. 

‘Muda Manaus’ – Entre os dias 5 e 7 de dezembro, a Sejusc 

também participou do programa “Muda Manaus” com 

abordagens sociais sobre tráfico humano, igualdade racial, 

direitos dos idosos, prevenção à exploração e abuso sexual 

infantil, erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs. 

Psicólogas e assistentes sociais da rede de atendimento à 

mulher também realizaram palestras, abordagens informativas, 

atendimentos no Ônibus da Mulher, além de uma caminhada de 

mobilização dos homens pelo fim da violência contra mulheres. 

Foram 446 abordagens com distribuição de informativos, 

palestras sobre importunação sexual, violência obstétrica e 
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doméstica para 876 pessoas e três atendimentos psicossociais 

no Ônibus da Mulher. 

O público PcD (pessoa com deficiência) também contou com 

cadastramento para transporte intermunicipal e interestadual. 

*Com informações da assessoria 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA RG e Certidão 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/em-manaus-servicos-para-emissao-

de-documentos-continuam-no-ama 

TÍTULO Em Manaus serviços para emissão de documentos continuam no Amazonas 

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 - Até a próxima sexta-feira (13), a Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferece serviços como emissão de 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/em-manaus-servicos-para-emissao-de-documentos-continuam-no-ama
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/em-manaus-servicos-para-emissao-de-documentos-continuam-no-ama
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documentos no Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na 
rua da Penetração 3, Quadra 60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão).  

As atividades iniciaram como parte do programa “Muda Manaus”, que, até o 
momento, atendeu no local mais de 1 mil pessoas com a emissão de carteiras 
de identidade, em primeira e segunda vias, e aproximadamente 269 certidões 
de nascimento em segunda via. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o atendimento será das 8h às 17h, 
com distribuição diária de 200 senhas para RG e 80 senhas para segunda via 
de certidão de nascimento. Ela explica que a programação terá continuidade 
com base no mapeamento realizado pelo órgão para atender às demandas que 
foram apresentadas pelos moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/praca-do-consumidor-levara-mais-de-15-servicos-ao-

bairro-mauazinho/ 

TÍTULO Praça do consumidor levará mais de 15 serviços ao bairro Mauazinho 

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 – Promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa 

do Estado do Amazonas (CDC/ALE), a ‘Praça do Consumidor’ levará mais de 15 serviços 

ao bairro do Mauazinho, zona sul da capital, neste sábado (14). Os atendimentos serão 

realizados das 8h às 13h, na Escola Municipal Ana Maria, na Rua Bom Jesus, s/nº. 

Por cinco horas, equipes da CDC/ALE, Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Correios, Secretaria de Estado de 

Justiça e Cidadania (Sejusc) e das secretarias municipais de Finança e Tecnologia da 

Informação (Semef), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (Semtepi/Sine) estarão disponíveis para atendimento ao 

público. 

https://d24am.com/amazonas/praca-do-consumidor-levara-mais-de-15-servicos-ao-bairro-mauazinho/
https://d24am.com/amazonas/praca-do-consumidor-levara-mais-de-15-servicos-ao-bairro-mauazinho/
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Serão disponibilizados serviços de atendimento ao consumidor, com registro de 

reclamações, negociação de dívidas e contestação de faturamento; assistência jurídica 

gratuita; consulta ao SPC; cadastro Positivo e de Empregos; cadastro de benefícios de 

assistência social; agendamento para emissão da carteira de trabalho; expedição da 2ª via 

da carteira de identidade; orientação, parcelamento e negociação de IPTU; expedição de 

CPF (serviço cobrado) e atendimentos estéticos e na área de saúde. 

“A Praça do Consumidor é uma grande oportunidade para negociação de dívidas e 

contestação de faturamento com as concessionárias de energia e água, além de outros 

serviços nas áreas sociais e de cidadania”, afirmou o presidente da CDC/ALE, deputado 

estadual João Luiz. A ação contará, ainda, com a participação de representantes das 

empresas Amazonas Energia e Águas de Manaus e disponibilizará uma linha direta com as 

operadoras de telefonia e internet Vivo, TIM, Claro, Oi e Net. 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://zukka.com.br/primeira-edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-

mil-pessoas-no-mutirao-em-tres-dias/ 

TÍTULO 
Primeira edição do programa Muda Manaus atende mais de 11 mil pessoas no Mutirão em três 

dias 

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 “Muda Manaus” – Mais de 11 mil pessoas, segundo 
balanço parcial do evento, foram atendidas nos três primeiros dias d, 
lançado pelo Governo do Amazonas. A programação oficial aconteceu 
entre os dias 5 e 7 de dezembro, no bairro Amazonino Mendes 

https://zukka.com.br/primeira-edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-mil-pessoas-no-mutirao-em-tres-dias/
https://zukka.com.br/primeira-edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-mil-pessoas-no-mutirao-em-tres-dias/
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(Mutirão), zona norte de Manaus, no Centro Estadual de Convivência 
da Família Teonízia Lobo e no complexo de segurança onde funcionam 
o Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) e o 27° Distrito 
Integrado de Polícia (DIP). 

Nas próximas semanas, o bairro ainda irá receber ações nas áreas de 
infraestrutura, educação e cultura, dentro do “Muda Manaus”. 

Os seis eixos de atuação do programa são: 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. 

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

A ideia é que a cada dois meses, uma nova edição aconteça, em um 
bairro diferente. O próximo bairro a receber as ações será o Jorge 
Teixeira, na zona leste da capital. 

Nesta primeira edição, os 24 órgãos governamentais envolvidos na 
ação realizaram um levantamento prévio das necessidades no entorno 
do bairro Amazonino Mendes (Mutirão) junto aos líderes comunitários. 

Nos três dias de evento, o gabinete do governador Wilson Lima 
funcionou no Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia 
Lobo. 

“Foi o início de um programa que a gente já vem desenhando há muito 

tempo e hoje todos nós estamos muito felizes, porque nós efetivamente 

tiramos isso do papel. E o nosso objetivo, enquanto governante, 

enquanto Chefe de Estado, é melhorar a vida das pessoas, é acolher 

as pessoas e dar condições mínimas e condições básicas de 
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sobrevivência, prestando serviços que são essenciais”, afirmou o 

governador. 
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 – Entre as ações mais procuradas pela comunidade nesta 
primeira edição, esteve a emissão de documentos. Com atividades 
iniciadas na segunda-feira (2/12), com emissão de primeira e segunda 
via de RG e segunda via de certidões de nascimento, a Sejusc emitiu 
até o último sábado (07/12), 1 mil carteiras de identidade (entre 1ª e 2ª 
via) e aproximadamente 269 certidões de nascimento. 

Para atender a demanda, as emissões de documentos seguem até o 
dia 13 de dezembro, sempre a partir das 8h, com distribuição de 200 
senhas diárias para RG e 80 senhas para segunda via de certidão de 
nascimento. 

A Sejusc também realizou 446 abordagens, com distribuição de 
informativos, e promoveu palestras sobre importunação sexual, 
violência obstétrica e doméstica para 876 pessoas. 

A Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), 
órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), atendeu 685 pessoas, emitiu 
387 carteiras de trabalho e realizou 196 cadastros para emprego. 

Saúde – A campanha Dezembro Vermelho da Secretaria de Estado de 
Saúde (Susam) levou ações para mais de 200 pessoas em três dias de 
programa. Testagem rápida para HIV, palestras e atendimento com 
orientações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
foram levadas à população no bairro Amazonino Mendes (Mutirão). Ao 
todo, 213 pessoas participaram das ações da Susam, 76 fizeram o teste 
rápido para o HIV. 

O governador Wilson Lima ainda aproveitou a realização do programa 
fazer a entrega simbólica de 54 aparelhos digitalizadores de imagens 
de exames a 53 municípios do interior. Foram investidos R$ 11 milhões 
em recursos do Estado para aquisição dos equipamentos essenciais 
para a laudagem dos exames de imagem, feitos no interior. 
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Serviços – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas 
(Detran-AM) alcançou mais de 2 mil pessoas durante as ações de 
orientação educativa, informações e serviços relacionados a veículos e 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

As atividades desportivas oferecidas pela Fundação Amazonas de Alto 
Rendimento (FAAR) atenderam, aproximadamente, 500 pessoas, entre 
crianças adolescentes e adultos. Foram realizados torneios de futebol, 
voleibol e aulões de dança, com o projeto Vem Dançar. 

O Procon-AM realizou 348 atendimentos/orientações sobre direitos 
básicos do consumidor. A Secretaria de Estado de Assistência Social 
(Seas), por sua vez, realizou 385 atendimentos durante os três dias. As 
ações da Seas foram organizadas em palestras, oficinas e capacitações 
com temas de interesse daquela população. 

Cultura – O stand da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa recebeu uma média de 500 pessoas por dia. No local, foram 
realizadas atividades lúdicas e artísticas, maquiagem infantil, prestação 
de informações sobre as ações da pasta e inscrições para as oficinas 
que serão ministradas de 9 a 23 de dezembro, no Centro de 
Convivência da Família Teonízia Lobo. 

As aulas de Danças Urbanas e Teatro serão realizadas segunda, quarta 
e sexta, em duas turmas: das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. A Dança 
de Salão terá aulas na terça, quinta e sexta, também em duas turmas, 
das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. Já a palestra de 
Empreendedorismo Cultural será realizada na terça, das 14h às 17h, e 
repetida na quinta-feira, no mesmo horário. 

Vagas – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) 
cadastrou 318 pessoas interessadas em fazer curso de Informática 
Básica em 2020. A confirmação da vaga será na inscrição presencial, 
marcada para o dia 28 de janeiro de 2020, das 8h às 17h, no Teonízia 
Lobo. 

O candidato deverá apresentar o comprovante de seu cadastro 
realizado no “Muda Manaus”, mais cópias de CPF, carteira de 
identidade e comprovante de residência. Inicialmente, serão ofertadas 
90 vagas, divididas nos turnos manhã, tarde e noite. 
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As aulas acontecerão no laboratório de informática, reinaugurado pelo 
governador Wilson Lima durante o “Muda Manaus”. O espaço foi 
reformado e equipado com 15 novos computadores. 

Financiamento – Nos três primeiros dias de evento, foram entregues 
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. 

Habitação – Foram entregues ainda 104 títulos definitivos de terra, por 
meio da Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Sect). A 
secretaria realizou ainda 113 atendimentos de requerentes que já 
possuíam processos de regularização abertos e estavam sem 
andamento devido à falta de documentação, além da formalização de 
52 novos processos. 

A Superintendência de Estado de Habitação (Suhab) entregou 93 
termos de quitação de imóveis a moradores do bairro. Os 52 restantes 
de entrega estarão à disposição dos moradores para recebimento na 
sede da Suhab, localizada na avenida Cosme Ferreira,7.600, Coroado 
III, no horário comercial. 

Pescado – Cerca de 800 compradores aproveitaram para adquirir 
1.450 kg de peixe a preços acessíveis durante a quarta edição do “Peixe 
no Prato”, promovido pela Sepror e realizada no sábado (07/12), dentro 
da programação do “Muda Manaus”. 

O preço do pescado disponibilizado variava entre R$ 5 e R$ 30. Além 
disso, foram ofertadas sacola com verduras a R$ 1, dentro da Feira de 
Produtos Regionais da ADS. No total, foram comercializados R$ 
12.750,00 com a venda de peixes e R$ 8.500,00 com a de verduras. 

Obras – Durante a primeira edição do programa “Muda Manaus”, a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de 
Manaus (Seinfra) anunciou os investimentos voltados para 
infraestrutura da malha viária e de complexos socioesportivos para o 
bairro Amazonino Mendes (Mutirão). 

A Seinfra vai realizar a revitalização de 140 ruas do bairro e fazer 
reformas nas estruturas do Centro de Convivência da Família Teonísia 
Lobo, do Comando de Policiamento da Área Norte (CPA Norte) e no 
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campo da Liga Desportiva do bairro (Lidam). As obras no Centro de 
Convivência Teonízia Lobo e do campo do Lidam iniciam a partir desta 
segunda-feira (09/12). 

Educação – Nos próxima dias 12 e 13, a Secretaria de Educação e 
Desporto vai aplicar 603 avaliações supletivas do Provão Eletrônico. As 
inscrições foram recebidas durante os três dias do “Muda Manaus”, que 
levou para as escolas palestras de saúde, educação no trânsito e meio 
ambiente. 

O Governo do Estado está investindo, pelo programa, R$ 450 mil na 
revitalização de seis escolas estaduais: Osmar Pedrosa, Professor 
Juracy Batista Gomes, Raimunda Holanda de Souza, Belarmino 
Marreiro, Professor José Bernardino Lindoso e Engenheiro Arthur 
Soares Amorim. 
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DATA 08/12/2019 DIA DA SEMANA Domingo 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://portalcm7.com/noticias/cidades/wilson-lima-vai-para-as-ruas-e-a-primeira-

edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-mil-pessoas-no-mutirao-em-

tres-dias 

TÍTULO 
Wilson Lima vai para as ruas e a primeira edição do programa Muda Manaus atende mais de 11 

mil pessoas no Mutirão em três dias 

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 – Mais de 11 mil pessoas, segundo balanço 

parcial, foram atendidas nos três primeiros dias do 

programa “Muda Manaus”, lançado pelo Governo do 

Amazonas. A programação oficial aconteceu entre os 

dias 5 e 7 de dezembro, no bairro Amazonino Mendes 

https://portalcm7.com/noticias/cidades/wilson-lima-vai-para-as-ruas-e-a-primeira-edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-mil-pessoas-no-mutirao-em-tres-dias
https://portalcm7.com/noticias/cidades/wilson-lima-vai-para-as-ruas-e-a-primeira-edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-mil-pessoas-no-mutirao-em-tres-dias
https://portalcm7.com/noticias/cidades/wilson-lima-vai-para-as-ruas-e-a-primeira-edicao-do-programa-muda-manaus-atende-mais-de-11-mil-pessoas-no-mutirao-em-tres-dias
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(Mutirão), zona norte de Manaus, no Centro Estadual 

de Convivência da Família Teonízia Lobo e no complexo 
de segurança onde funcionam o Comando de 

Policiamento de Área Norte (CPA Norte) e o 27° Distrito 

Integrado de Polícia (DIP). Nas próximas semanas, o 

bairro ainda irá receber ações nas áreas de 

infraestrutura, educação e cultura, dentro do “Muda 

Manaus”. 

Os seis eixos de atuação do programa são: 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. 

Coordenado pela Secretaria Executiva de Projetos 

Especiais, vinculada à Casa Civil do Governo do 

Amazonas, o programa vai manter ações continuadas e 

integradas em diferentes bairros de Manaus, com 
prioridade para aqueles que apresentam maior índice 

de criminalidade e vulnerabilidade social. 

A ideia é que a cada dois meses, uma nova edição 

aconteça, em um bairro diferente. O próximo bairro a 

receber as ações será o Jorge Teixeira, na zona leste da 

capital. 

Nesta primeira edição, os 24 órgãos governamentais 

envolvidos na ação realizaram um levantamento prévio 

das necessidades no entorno do bairro Amazonino 

Mendes (Mutirão) junto aos líderes comunitários. Nos 

três dias de evento, o gabinete do governador Wilson 

Lima funcionou no Centro Estadual de Convivência da 

Família Teonízia Lobo. 
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“Foi o início de um programa que a gente já vem 

desenhando há muito tempo e hoje todos nós estamos 
muito felizes, porque nós efetivamente tiramos isso do 

papel. E o nosso objetivo, enquanto governante, 

enquanto Chefe de Estado, é melhorar a vida das 

pessoas, é acolher as pessoas e dar condições mínimas 

e condições básicas de sobrevivência, prestando 

serviços que são essenciais”, afirmou o governador. 

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 – Entre as ações mais procuradas pela 

comunidade nesta primeira edição, esteve a emissão de 

documentos. Com atividades iniciadas na segunda-feira 

(2/12), com emissão de primeira e segunda via de RG e 

segunda via de certidões de nascimento, a Sejusc 
emitiu até o último sábado (07/12), 1 mil carteiras de 

identidade (entre 1ª e 2ª via) e aproximadamente 269 

certidões de nascimento. 

Para atender a demanda, as emissões de documentos 

seguem até o dia 13 de dezembro, sempre a partir das 

8h, com distribuição de 200 senhas diárias para RG e 

80 senhas para segunda via de certidão de nascimento. 

A Sejusc também realizou 446 abordagens, com 

distribuição de informativos, e promoveu palestras 

sobre importunação sexual, violência obstétrica e 

doméstica para 876 pessoas. 

A Secretaria Executiva de Trabalho e 
Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
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Tecnologia e Inovação (Sedecti), atendeu 685 pessoas, 

emitiu 387 carteiras de trabalho e realizou 196 
cadastros para emprego. 

Saúde – A campanha Dezembro Vermelho da 

Secretaria de Estado de Saúde (Susam) levou ações 

para mais de 200 pessoas em três dias de programa. 

Testagem rápida para HIV, palestras e atendimento 

com orientações sobre as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) foram levadas à população no 

bairro Amazonino Mendes (Mutirão). Ao todo, 213 
pessoas participaram das ações da Susam, 76 fizeram 

o teste rápido para o HIV. 

O governador Wilson Lima ainda aproveitou a 

realização do programa fazer a entrega simbólica de 54 

aparelhos digitalizadores de imagens de exames a 53 

municípios do interior. Foram investidos R$ 11 milhões 

em recursos do Estado para aquisição dos 
equipamentos essenciais para a laudagem dos exames 

de imagem, feitos no interior. 

Serviços – O Departamento Estadual de Trânsito do 

Amazonas (Detran-AM) alcançou mais de 2 mil pessoas 

durante as ações de orientação educativa, informações 

e serviços relacionados a veículos e Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH). 

As atividades desportivas oferecidas pela Fundação 

Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) atenderam, 

aproximadamente, 500 pessoas, entre crianças 

adolescentes e adultos. Foram realizados torneios de 

futebol, voleibol e aulões de dança, com o projeto Vem 

Dançar. 
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O Procon-AM realizou 348 atendimentos/orientações 

sobre direitos básicos do consumidor. A Secretaria de 
Estado de Assistência Social (Seas), por sua vez, 

realizou 385 atendimentos durante os três dias. As 

ações da Seas foram organizadas em palestras, oficinas 

e capacitações com temas de interesse daquela 

população. 

Cultura – O stand da Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa recebeu uma média de 500 pessoas 

por dia. No local, foram realizadas atividades lúdicas e 
artísticas, maquiagem infantil, prestação de 

informações sobre as ações da pasta e inscrições para 

as oficinas que serão ministradas de 9 a 23 de 

dezembro, no Centro de Convivência da Família 

Teonízia Lobo. 

As aulas de Danças Urbanas e Teatro serão realizadas 

segunda, quarta e sexta, em duas turmas: das 9h ao 
meio-dia e das 14h às 17h. A Dança de Salão terá aulas 

na terça, quinta e sexta, também em duas turmas, das 

9h ao meio-dia e das 14h às 17h. Já a palestra de 

Empreendedorismo Cultural será realizada na terça, das 

14h às 17h, e repetida na quinta-feira, no mesmo 

horário. 

Vagas – O Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam) cadastrou 318 pessoas interessadas 
em fazer curso de Informática Básica em 2020. A 

confirmação da vaga será na inscrição presencial, 

marcada para o dia 28 de janeiro de 2020, das 8h às 

17h, no Teonízia Lobo. 

O candidato deverá apresentar o comprovante de seu 

cadastro realizado no “Muda Manaus”, mais cópias de 

CPF, carteira de identidade e comprovante de 
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residência. Inicialmente, serão ofertadas 90 vagas, 

divididas nos turnos manhã, tarde e noite. 

As aulas acontecerão no laboratório de informática, 

reinaugurado pelo governador Wilson Lima durante o 

“Muda Manaus”. O espaço foi reformado e equipado 

com 15 novos computadores. 

Financiamento – Nos três primeiros dias de evento, 

foram entregues 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. 

Habitação – Foram entregues ainda 104 títulos 
definitivos de terra, por meio da Secretaria de Estado 

de Cidades e Territórios (Sect). A secretaria realizou 

ainda 113 atendimentos de requerentes que já 

possuíam processos de regularização abertos e 

estavam sem andamento devido à falta de 

documentação, além da formalização de 52 novos 

processos. 

A Superintendência de Estado de Habitação (Suhab) 
entregou 93 termos de quitação de imóveis a 

moradores do bairro. Os 52 restantes de entrega 

estarão à disposição dos moradores para recebimento 

na sede da Suhab, localizada na avenida Cosme 

Ferreira,7.600, Coroado III, no horário comercial. 

Pescado – Cerca de 800 compradores aproveitaram 

para adquirir 1.450 kg de peixe a preços acessíveis 

durante a quarta edição do “Peixe no Prato”, promovido 
pela Sepror e realizada no sábado (07/12), dentro da 

programação do “Muda Manaus”. 
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O preço do pescado disponibilizado variava entre R$ 5 e 

R$ 30. Além disso, foram ofertadas sacola com 
verduras a R$ 1, dentro da Feira de Produtos Regionais 

da ADS. No total, foram comercializados R$ 12.750,00 

com a venda de peixes e R$ 8.500,00 com a de 

verduras. 

Obras – Durante a primeira edição do programa “Muda 

Manaus”, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) anunciou os 

investimentos voltados para infraestrutura da malha 
viária e de complexos socioesportivos para o bairro 

Amazonino Mendes (Mutirão). 

A Seinfra vai realizar a revitalização de 140 ruas do 

bairro e fazer reformas nas estruturas do Centro de 

Convivência da Família Teonísia Lobo, do Comando de 

Policiamento da Área Norte (CPA Norte) e no campo da 

Liga Desportiva do bairro (Lidam). As obras no Centro 
de Convivência Teonízia Lobo e do campo do Lidam 

iniciam a partir desta segunda-feira (09/12). 

Educação – Nos próxima dias 12 e 13, a Secretaria de 

Educação e Desporto vai aplicar 603 avaliações 

supletivas do Provão Eletrônico. As inscrições foram 

recebidas durante os três dias do “Muda Manaus”, que 

levou para as escolas palestras de saúde, educação no 

trânsito e meio ambiente. 

O Governo do Estado está investindo, pelo programa, 

R$ 450 mil na revitalização de seis escolas estaduais: 

Osmar Pedrosa, Professor Juracy Batista Gomes, 

Raimunda Holanda de Souza, Belarmino Marreiro, 

Professor José Bernardino Lindoso e Engenheiro Arthur 

Soares Amorim. 
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DATA 07/12/2019 DIA DA SEMANA Sábado 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/07/caminhada-dos-homens-

pelo-fim-da-violencia-domestica-contra-as-mulheres-alerta-para-crimes-em-

manaus.ghtml 

TÍTULO 
Caminhada dos homens pelo fim da violência doméstica contra as mulheres alerta para crimes 

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  

A "Caminhada dos Homens pelo Fim da Violência Doméstica contra as Mulheres”, 
organizada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), reuniu centenas de pessoas na sexta-feira (6) na Zona Leste de Manaus. 
 
O evento contou com a participação de populares e representantes de instituições, 
unidas pela causa, que se concentraram em frente ao Fórum Azarias Menescal de 
Vasconcelos, na avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira, ponto de partida na caminhada 
em direção à rotatória da avenida Itaúba até a Bola do Produtor, onde foram 
distribuídos laços brancos, representando a Paz. 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/07/caminhada-dos-homens-pelo-fim-da-violencia-domestica-contra-as-mulheres-alerta-para-crimes-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/07/caminhada-dos-homens-pelo-fim-da-violencia-domestica-contra-as-mulheres-alerta-para-crimes-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/12/07/caminhada-dos-homens-pelo-fim-da-violencia-domestica-contra-as-mulheres-alerta-para-crimes-em-manaus.ghtml
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A caminhada integrou a programação alusiva à campanha “16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as Mulheres”, uma mobilização global da sociedade civil que 
nasceu a partir do ocorrido em 6 de dezembro de 1989, na Escola Politécnica de 
Montreal, em Quebec, no Canadá, quando, armado com uma espingarda e uma faca 
de caça, Marc Lépine, 25 anos, atacou 28 pessoas, matando 14 mulheres antes de 
cometer suicídio. O dia 6 de dezembro se tornou o Dia Nacional de Mobilização dos 
Homens contra a Violência contra a Mulher. O ato público chama os homens a 
abraçarem a proposta da campanha pelo fim da violência contra a mulher no País, que 
figura em quinto lugar em maior taxa de feminicídio no mundo, segundo documento 
elaborado pela ONU Mulheres Brasil, por órgãos do governo brasileiro e pelo 
Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas. 
 
A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia da Mulher do Parque Dez, acredita que 
é o momento de demonstrar que os homens também podem incentivar a paz. 
 
“É demonstrar que os homens, juntamente com as mulheres, estão contra os 
agressores. Deixar claro que nós não somos contra os homens, mas sim contra 
homens agressores. É uma covardia agredir uma mulher, o certo é mantê-la com 
respeito, segurança, harmonia, e não da maneira que usa força física para coibir os 
atos de uma mulher, para satisfazer os hábitos e vontades daquele agressor. Quanto 
mais denúncias houver, menos mulheres estarão sofrendo”, salientou a delegada 
Débora Mafra. 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO BNC Amazonas EDITORIA/ COLUNA Amazônia 

LINK 
https://bncamazonas.com.br/municipios/psc-wilson-lima-prefeitura-carol-braz/ 

TÍTULO Seminário do PSC reúne Wilson Lima e cogita para disputar prefeitura 

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 1° Seminário de Formação Política do PSC (Partido Social Cristão) reuniu 
mais de mil pessoas e contou com as presenças do governador do Amazonas 
e presidente de honra do partido, Wilson Lima, e da secretária estadual de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz. O nome da 
defensora pública é cogitado por aliados do governo para disputar a sucessão 
do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), em 2020.  

https://bncamazonas.com.br/municipios/psc-wilson-lima-prefeitura-carol-braz/
https://bncamazonas.com.br/rapidinhas/caroline-braz-cogitado-2020/
https://bncamazonas.com.br/rapidinhas/caroline-braz-cogitado-2020/
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Em seu discurso, Wilson Lima afirmou que o PSC é hoje referência no País. 

“Hoje o PSC faz história no Amazonas e é referência no Brasil para outros 
partidos. Estamos trabalhando arduamente, dia e noite, para ajudar quem 
realmente precisa”, enfatizou. 

Já Caroline Braz palestrou sobre a importância e relevância do público feminino 
no cenário político do País. 

“É de extrema importância falar sobre o assunto, principalmente porque 
sabemos que o número de mulheres ocupando cargos políticos ainda é 
pequeno comparado aos homens”, escreveu a defensora pública, em post em 
seu perfil no Facebook. 

O seminário contou ainda com as presenças do presidente nacional do PSC 
Mulher, Jemima Santana; a presidente nacional do PSC Jovem, Jéssica 
Ohana; prefeitos do interior do Estado, vereadores, secretários de Estado, além 
de representantes de lideranças municipais e integrantes dos diretórios 
municipal e estadual do PSC em Manaus e Amazonas, respectivamente. 

O evento ocorrido no último sábado, dia 7, no Hotel Intercity, foi coordenado 
pelo presidente estadual do PSC no Amazonas, Miltinho Castro. 

  

Fotos: Divulgação 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Exame Nacional 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/181256/de-15-mil-internos-no-dagmar-feitosa-

apenas-13-farao-o-enem-no-am 

TÍTULO De 1,5 mil internos no Dagmar Feitosa, apenas 13 farão o Enem 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  

Manaus- O número de menores infratores cumprindo medidas socioeducativas no 

Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de 

Manaus, é de 1.501. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), os dados correspondem ao período de janeiro a agosto 

de 2019. No entanto, apenas 13 internos estão inscritos para a realização do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Embora o número seja pouco, é o dobro 

do contabilizado em 2018, quando somente seis internos da unidade administrada pelo 

Governo do Amazonas realizaram as provas. 

 

O número é muito menor, comparado a outros estados brasileiros, como São Paulo, 

onde aproximadamente 336 internos farão a prova. Neste ano, as avalizações serão nos 

dias 10 e 11 de dezembro, a partir das 12h30 (horário de Brasília), nas salas de aula da 

instituição. As inscrições no Exame foram realizadas pela equipe do Dagmar Feitosa. O 

programa visa aumentar o grau de escolaridade da população prisional brasileira.  

https://d.emtempo.com.br/amazonas/181256/de-15-mil-internos-no-dagmar-feitosa-apenas-13-farao-o-enem-no-am
https://d.emtempo.com.br/amazonas/181256/de-15-mil-internos-no-dagmar-feitosa-apenas-13-farao-o-enem-no-am
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A titular da Sejusc, Caroline Braz, reforça que o trabalho visa dar oportunidades para o 

internos escolherem outros caminhos longe da criminalidade. “Procuramos engajá-los 

em tudo que é possível, e eles participam. Acreditamos que a educação é o melhor 

caminho”, afirmou.  

 

Oportunidade  
 

A frase “A educação transforma” faz parte da política de educação do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que realiza anualmente 

as provas para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa, que 

inclua privação de liberdade (Enem PPL).  

 

O diretor da unidade, Antonio Juracy, reforça que os internos participam também de 

outras provas, como a "Olimpíada Brasileira de Matemática" e o "Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)", entre outros. “A 

educação é um dos alicerces para o redirecionamento da vida dos socioeducandos. A 

inclusão na escola proporciona momento de reflexão e atua como base para a 

construção de um novo projeto de vida”, comentou Juracy.  

 

Essa ação procura alcançar o maior número de participantes, por acreditar na educação 

como elemento transformador, inclusive para a redução da reincidência criminal e da 

exclusão social, por meio dos programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e 

o Programa Universidade para todos (Prouni) e o Programa de Financiamento 

Estudantil (Fies). 

 

O exame é aplicado desde o ano de 2010. A Secretaria de Educação do Amazonas 

(SEDUC) disponibilizou simulados para os alunos do Ensino Médio, em que 

professores baseiam suas aulas e reforço escolar. Dependendo do tempo em que o 

menor cumpre as medidas socioeducativas, são ministradas aulas de acordo com a 

necessidade da avaliação a ser feita.  

 

Caso o interno alcance a nota necessária para o curso disputado, será peticionado o 

arquivamento da medida socioeducativa ou uma progressão para o regime meio aberto, 

ou seja, o interno pode estudar fora da unidade.  

 

Como funciona? 
 

As provas possuem o mesmo nível de dificuldades do Enem, mas a única diferença é o 

local de aplicação do exame, que são nas unidades prisionais e socioeducativas. No 

Amazonas, as provas serão aplicadas no Dagmar Feitosa. 

 

O exame tem redação, quatro provas objetivas e 45 questões de múltipla escolha. No 

primeiro dia são aplicadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências 

humanas e a redação. Os internos têm cinco horas para resolver as questões. No 

segundo dia, também com cinco horas, é a vez das provas de ciência, natureza e 

matemática. 
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Em todo o Estado há cinco unidades: três de internação, uma de internação provisória e 

outra de semiliberdade. Além disso, os internos participam de oficinas de reciclagem, 

aulas de informática e recebem bolsas de estudo para ingresso no Ensino Médio Técnico 

em instituições privadas. 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO 
Portal Gazeta do 

Amazonas 
EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 
http://portalgazetadoamazonas.com.br/?p=33506  

TÍTULO Em Manaus, Praça do Consumidor da Aleam levará mais de 15 serviços ao bairro Muazinho 

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 – Promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da 

Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam), a ‘Praça do 
Consumidor’ levará mais de 15 serviços ao bairro do Mauazinho, Zona Sul de 

http://portalgazetadoamazonas.com.br/?p=33506
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Manaus, neste sábado (14/12). Os atendimentos serão realizados das 8h às 13h, 
na Escola Municipal Ana Maria, localizada na rua Bom Jesus, s/nº. 

Por cinco horas, equipes da CDC/Aleam, Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Correios, Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania (Sejusc) e das secretarias municipais de Finança e 
Tecnologia da Informação (Semef), da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc) e Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi/Sine) estarão 

disponíveis para atendimento ao público. 

Serão disponibilizados serviços de atendimento ao consumidor, com registro de 
reclamações, negociação de dívidas e contestação de faturamento; assistência 

jurídica gratuita; consulta ao SPC; cadastro Positivo e de Empregos; cadastro de 
benefícios de assistência social; agendamento para emissão da carteira de 
trabalho; expedição da 2ª via da carteira de identidade; orientação, 

parcelamento e negociação de IPTU; expedição de CPF (serviço cobrado) e 
atendimentos estéticos e na área de saúde. 

“A Praça do Consumidor é uma grande oportunidade para negociação de dívidas 
e contestação de faturamento com as concessionárias de energia e água, além 

de outros serviços nas áreas sociais e de cidadania”, afirmou o presidente da 
CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos). 

A ação contará, ainda, com a participação de representantes das empresas 
Amazonas Energia e Águas de Manaus e disponibilizará uma linha direta com as 

operadoras de telefonia e internet Vivo, TIM, Claro, Oi e Net. 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Chumbo Grosso EDITORIA/ COLUNA Governo do Amazonas 

LINK 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-segue-com-

emissao-de-documentos-no-mutirao/ 

TÍTULO Sejusc segue com emissão de documentos 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  

 
Até sexta-feira (13/12), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria 
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferece 

serviços como emissão de documentos no Centro de Convivência da 
Família Teonizía Lobo, localizado na rua da Penetração 3, Quadra 60, 

bairro Amazonino Mendes (Mutirão). As atividades iniciaram como parte 
do programa “Muda Manaus”, que, até o momento, atendeu no local 

mais de 1 mil pessoas com a emissão de carteiras de identidade, em 
primeira e segunda vias, e aproximadamente 269 certidões de 

nascimento em segunda via. 
 
Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o atendimento será das 8h 

às 17h, com distribuição diária de 200 senhas para RG e 80 senhas para 
segunda via de certidão de nascimento. Ela explica que a programação 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
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terá continuidade com base no mapeamento realizado pelo órgão para 
atender às demandas que foram apresentadas pelos moradores. 

 
“Durante reuniões com os líderes comunitários, levantamos as principais 
dificuldades da área e vamos atuar, a médio e longo prazo, em outros 

espaços do bairro”, afirma a secretária. 
 

‘Muda Manaus’ – Entre os dias 5 e 7 de dezembro, a Sejusc também 
participou do programa “Muda Manaus” com abordagens sociais sobre 

tráfico humano, igualdade racial, direitos dos idosos, prevenção à 
exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e 
direitos LGBTs. 

Psicólogas e assistentes sociais da rede de atendimento à mulher 
também realizaram palestras, abordagens informativas, atendimentos 

no Ônibus da Mulher, além de uma caminhada de mobilização dos 
homens pelo fim da violência contra mulheres. Foram 446 abordagens 

com distribuição de informativos, palestras sobre importunação sexual, 
violência obstétrica e doméstica para 876 pessoas e três atendimentos 
psicossociais no Ônibus da Mulher. 

O público PcD (pessoa com deficiência) também contou com 
cadastramento para transporte intermunicipal e interestadual. 
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DATA 09/12/2019 DIA DA SEMANA Segunda-Feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Governo do Estado Amazonas 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-

mutirao/ 

TÍTULO Sejusc segue com emissão de documentos 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  

Serviços serão oferecidos até sexta-feira (13/12), no Centro de Convivência da Família Teonízia 

Lobo 
 

Até sexta-feira (13/12), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferece serviços como emissão de documentos no 

Centro de Convivência da Família Teonizía Lobo, localizado na rua da Penetração 3, Quadra 

60, bairro Amazonino Mendes (Mutirão). As atividades iniciaram como parte do programa 

“Muda Manaus”, que, até o momento, atendeu no local mais de 1 mil pessoas com a emissão de 

carteiras de identidade, em primeira e segunda vias, e aproximadamente 269 certidões de 

nascimento em segunda via. 

 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-segue-com-emissao-de-documentos-no-mutirao/
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Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o atendimento será das 8h às 17h, com distribuição 

diária de 200 senhas para RG e 80 senhas para segunda via de certidão de nascimento. Ela 

explica que a programação terá continuidade com base no mapeamento realizado pelo órgão 

para atender às demandas que foram apresentadas pelos moradores. 
 

“Durante reuniões com os líderes comunitários, levantamos as principais dificuldades da área e 

vamos atuar, a médio e longo prazo, em outros espaços do bairro”, afirma a secretária. 

‘Muda Manaus’ – Entre os dias 5 e 7 de dezembro, a Sejusc também participou do programa 

“Muda Manaus” com abordagens sociais sobre tráfico humano, igualdade racial, direitos dos 

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

direitos LGBTs. 
 

Psicólogas e assistentes sociais da rede de atendimento à mulher também realizaram palestras, 

abordagens informativas, atendimentos no Ônibus da Mulher, além de uma caminhada de 

mobilização dos homens pelo fim da violência contra mulheres. Foram 446 abordagens com 

distribuição de informativos, palestras sobre importunação sexual, violência obstétrica e 

doméstica para 876 pessoas e três atendimentos psicossociais no Ônibus da Mulher. 
 

O público PcD (pessoa com deficiência) também contou com cadastramento para transporte 
intermunicipal e interestadual. 


