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Assessoria de Comunicação 
Clipping Outubro/19 

 
DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Síndrome de Rett 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/177230/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-

para-alertar-sociedade-sobre-rett 

TÍTULO Teatro Amazonas é iluminado de lilás para alertar sociedade sobre Rett 

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 Teatro Amazonas teve sua fachada toda iluminada em tons de lilás na 

noite desta quarta-feira (30), em alusão à campanha de conscientização sobre a 

Síndrome de Rett. A ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com o apoio da 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, foi idealizada para conscientizar a 

sociedade civil acerca da Síndrome, que é uma das doenças raras registradas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/177230/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-rett
http://d.emtempo.com.br/amazonas/177230/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-rett
https://d.emtempo.com.br/cultura/177065/teatro-amazonas-recebe-8-edicao-do-encontro-de-tenores-do-brasil
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De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a disseminação de informações 

auxilia as famílias a identificar mais casos e a procurar auxilio. 

 

“Essas famílias precisam saber que podem contar com nosso suporte e atenção. O 

Governo do Amazonas está engajado na oferta do atendimento de qualidade e 

humanizado. Quanto mais informações sobre a Síndrome de Rett forem divulgadas, 

mais pessoas saberão aonde recorrer”, frisou. 

 

Na capital do Amazonas, são 12 casos da Síndrome de Rett registrados oficialmente. 

Durante a programação realizada no Largo de São Sebastião, houve uma roda de 

conversa entre pais de crianças com a Síndrome de Rett e o público, distribuição de 

material informativo e soltura de balões. 

 

Luta 
 

Para Anne Raquel e Jonilson Prata, pais de Anna Clara, de 8 anos, a divulgação da 

Síndrome de Rett vai ajudar no diagnóstico precoce. Raquel contou que, por ser mãe de 

primeira viagem, demorou a detectar sinais da doença, como a demora no 

desenvolvimento motor. A mãe conta que, após a conclusão do laudo, a família ficou 

abalada com a notícia e que após três meses resolveu lutar pela melhoria da qualidade 

de vida de Clara. 

 

“Quanto mais cedo acontecer, maiores serão os avanços no desenvolvimento cognitivo e 

motor das crianças que são acometidas pela doença”, disse a mãe da menina, que teve o 

laudo concluído próximo dos 5 anos de idade. 

 

Doença rara 
 

A Síndrome de Rett é uma desordem do desenvolvimento neurológico, acometendo em 

sua maioria crianças do sexo feminino. Compromete progressivamente as funções 

motora e intelectual, e provoca distúrbios de comportamento e dependência. 

 

No caso típico, a menina se desenvolve de forma aparentemente normal entre os 8 a os 

18 meses de idade, depois começa a mudar seu padrão de desenvolvimento. Ocorre uma 

regressão dos ganhos psicomotores e, aos poucos, deixa de manipular objetos. Surgem 

ainda movimentos estereotipados das mãos (contorções, aperto, bater de palmas, levar 

as mãos à boca, lavar as mãos e esfregá-las), culminando na perda das habilidades 

manuais e estagnação do desenvolvimento neuropsicomotor. 
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Últimas 

LINK 
http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24660&edicao=106276#page/8  

TÍTULO Campanha contra a Síndrome de Rett 

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  

 

 

 

http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24660&edicao=106276#page/8
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Sexta-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2019/10/31/programacao-

alusiva-ao-mes-da-consciencia-negra-comeca-nesta-sexta-feira-1o-em-manaus.ghtml 

TÍTULO Programação alusiva ao mês da consciência negra começa nesta feira 1º 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  

 

Em alusão ao dia 20 de novembro, data em que é fixado o Dia da 
Consciência Negra, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), em parceria com Secretaria de Educação e Desporto, 
Secretaria Municipal de Educação (Semed), Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) e movimentos sociais, realizará uma programação com 
diversos eventos que visam dialogar sobre as questões relacionadas à 
população negra no Estado. 

A primeira ação ocorre nesta sexta-feira (1º), com uma roda de conversa com 
o tema “Narrativas da Juventude Negra no Amazonas: Diálogos Sobre 
Afirmação Identitária”, a partir das 8h, no Centro de Treinamento Padre José 
de Anchieta (Cepan), localizado no bairro Japiim II, Zona Sul de Manaus. 

https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2019/10/31/programacao-alusiva-ao-mes-da-consciencia-negra-comeca-nesta-sexta-feira-1o-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2019/10/31/programacao-alusiva-ao-mes-da-consciencia-negra-comeca-nesta-sexta-feira-1o-em-manaus.ghtml
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De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é valorizar e 
promover a reflexão acerca da identidade cultural afrodescendente no 
Estado. 

“A programação é voltada a diferentes públicos, como estudantes, 
professores, gestores e população em geral, para que todos possamos 
dialogar e refletir sobre a necessidade do respeito à diversidade em todos os 
aspectos”. 

Confira a programação do Mês da Consciência Negra no Amazonas: 

1º/11 

Encontro “Narrativas da Juventude Negra no Amazonas: Diálogos sobre 
Afirmação Identitária” 

Horário: Das 8h às 17h 

Local: Centro de Treinamento Padre José de Anchieta (Cepan), na rua 
Waldomiro Lustosa, 250, Japiim II 

5/11 

Ciclo de Palestras da Diversidade 2019 

Horário: Das 13h30 às 17h 

Local: Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na rua A, 351 - Parque Dez 
de Novembro 

19/11 

9ª Caminhada de Conscientização Racial do Bairro da Compensa: “A 
Expressão da Beleza Afro Brasileira” 

Horário: 15h 

Concentração no Centro de Artes Yolanda Setúbal, Compensa 2 

21/11 

V Diálogo Inter-religioso 
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Horário: Das 13h30 às 17h 

Local: Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na rua A, 351 - Parque Dez 
de Novembro 

22/11 

Caminhada Contra o Racismo do Viver Melhor 2 

Horário: 14h 

Local: Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM VI) do Viver Melhor 

23/11 

Roda de Conversa Com Mulheres Negras 

Horário: Das 9h às 13h 

Local: Praça da Matriz, Centro de Manaus 

27/11 

III Noite Africana da Semed 

Horário: 17h 

Local: Parque do Idoso, na rua Rio Mar, 1324 - Nossa Senhora das Graças 
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Doença Rara 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/teatro-amazonas-e-iluminado-de-

lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett 

TÍTULO Teatro Amazonas é iluminado de lilás para alertar sociedade sobre síndrome de Rett 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett
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Manaus/AM - O Teatro Amazonas teve sua fachada toda iluminada em tons de 
lilás na noite desta quarta-feira (30), em alusão à campanha de 
conscientização sobre a Síndrome de Rett. A ação, promovida pela Secretaria 
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com o apoio da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, foi idealizada para 
conscientizar a sociedade civil acerca da doença, que é uma das doenças 
raras registradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a disseminação de 
informações auxilia as famílias a identificar mais casos e a procurar auxilio. 

“Essas famílias precisam saber que podem contar com nosso suporte e 
atenção. Quanto mais informações sobre a Síndrome de Rett forem divulgadas, 
mais pessoas saberão aonde recorrer”, frisou. 

Na capital do Amazonas, são 12 casos da Síndrome de Rett registrados 
oficialmente. Durante a programação realizada no Largo de São Sebastião, 
houve uma roda de conversa entre pais de crianças com a Síndrome de Rett e 
o público, distribuição de material informativo e soltura de balões. 

Para Anne Raquel e Jonilson Prata, pais de Anna Clara, de 8 anos, a 
divulgação da Síndrome de Rett vai ajudar no diagnóstico precoce. Raquel 
contou que, por ser mãe de primeira viagem, demorou a detectar sinais da 
doença, como a demora no desenvolvimento motor. A mãe conta que, após a 
conclusão do laudo, a família ficou abalada com a notícia e que após três 
meses resolveu lutar pela melhoria da qualidade de vida de Clara. 

A Síndrome de Rett é uma desordem do desenvolvimento neurológico, 
acometendo em sua maioria crianças do sexo feminino. Compromete 
progressivamente as funções motora e intelectual, e provoca distúrbios de 
comportamento e dependência. 
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-

sociedade-sobre-sindrome-de-rett/ 

TÍTULO Teatro Amazonas é iluminado de lilás para alertar sociedade sobre síndrome de Rett 

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 Teatro Amazonas teve sua fachada toda iluminada em tons 
de lilás na noite desta quarta-feira (30), em alusão à 

https://manausalerta.com.br/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett/
https://manausalerta.com.br/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett/
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campanha de conscientização sobre a Síndrome de Rett. A 
ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), com o apoio da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa, foi idealizada para conscientizar 
a sociedade civil acerca da Síndrome, que é uma das doenças 
raras registradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a 
disseminação de informações auxilia as famílias a identificar 
mais casos e a procurar auxilio. 

“Essas famílias precisam saber que podem contar com nosso 
suporte e atenção. O Governo do Amazonas está engajado na 
oferta do atendimento de qualidade e humanizado. Quanto 
mais informações sobre a Síndrome de Rett forem divulgadas, 
mais pessoas saberão aonde recorrer”, frisou. 

Na capital do Amazonas, são 12 casos da Síndrome de Rett 
registrados oficialmente. Durante a programação realizada no 
Largo de São Sebastião, houve uma roda de conversa entre 
pais de crianças com a Síndrome de Rett e o público, 
distribuição de material informativo e soltura de balões. 

Luta  
 

Para Anne Raquel e Jonilson Prata, pais de Anna Clara, de 8 
anos, a divulgação da Síndrome de Rett vai ajudar no 
diagnóstico precoce. Raquel contou que, por ser mãe de 
primeira viagem, demorou a detectar sinais da doença, como 
a demora no desenvolvimento motor. A mãe conta que, após 
a conclusão do laudo, a família ficou abalada com a notícia e 
que após três meses resolveu lutar pela melhoria da 
qualidade de vida de Clara. 

“Quanto mais cedo acontecer, maiores serão os avanços no 
desenvolvimento cognitivo e motor das crianças que são 
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acometidas pela doença”, disse a mãe da menina, que teve o 
laudo concluído próximo dos 5 anos de idade. 

Doença rara  
 

A Síndrome de Rett é uma desordem do desenvolvimento 
neurológico, acometendo em sua maioria crianças do sexo 
feminino. Compromete progressivamente as funções motora e 
intelectual, e provoca distúrbios de comportamento e 
dependência. 

No caso típico, a menina se desenvolve de forma 
aparentemente normal entre os 8 a os 18 meses de idade, 
depois começa a mudar seu padrão de desenvolvimento. 
Ocorre uma regressão dos ganhos psicomotores e, aos 
poucos, deixa de manipular objetos. Surgem ainda 
movimentos estereotipados das mãos (contorções, aperto, 
bater de palmas, levar as mãos à boca, lavar as mãos e 
esfregá-las), culminando na perda das habilidades manuais e 
estagnação do desenvolvimento neuropsicomotor. 
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Radar Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://radaramazonico.com.br/mes-de-novembro-tera-programacao-alusiva-ao-dia-

da-consciencia-negra/ 

TÍTULO Mês de novembro terá programação alusiva ao dia da consciência negra 

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/mes-de-novembro-tera-programacao-alusiva-ao-dia-da-consciencia-negra/
https://radaramazonico.com.br/mes-de-novembro-tera-programacao-alusiva-ao-dia-da-consciencia-negra/
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Blog do Mário Adolfo EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-

alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett/ 

TÍTULO Teatro Amazonas é iluminado de lilás para alertar sociedade sobre síndrome de Rett 

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 Teatro Amazonas teve sua fachada toda iluminada em tons de lilás na 

noite desta quarta-feira (30), em alusão à campanha de conscientização 

sobre a Síndrome de Rett. A ação, promovida pelo Governo do 

Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), com o apoio da Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa, foi idealizada para conscientizar a sociedade 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett/
https://www.blogdomarioadolfo.com.br/teatro-amazonas-e-iluminado-de-lilas-para-alertar-sociedade-sobre-sindrome-de-rett/
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civil acerca da Síndrome, que é uma das doenças raras registradas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a disseminação de 

informações auxilia as famílias a identificar mais casos e a procurar auxilio. 

“Essas famílias precisam saber que podem contar com nosso suporte e 

atenção. O Governo do Amazonas está engajado na oferta do atendimento de 

qualidade e humanizado. Quanto mais informações sobre a Síndrome de Rett 

forem divulgadas, mais pessoas saberão aonde recorrer”, frisou. 

Na capital do Amazonas, são 12 casos da Síndrome de Rett registrados 

oficialmente. Durante a programação realizada no Largo de São Sebastião, 

houve uma roda de conversa entre pais de crianças com a Síndrome de Rett e 

o público, distribuição de material informativo e soltura de balões. 

Doença rara – A Síndrome de Rett é uma desordem do desenvolvimento 

neurológico, acometendo em sua maioria crianças do sexo feminino. 

Compromete progressivamente as funções motora e intelectual, e provoca 

distúrbios de comportamento e dependência. 

 

No caso típico, a menina se desenvolve de forma aparentemente normal entre 

os 8 a os 18 meses de idade, depois começa a mudar seu padrão de 

desenvolvimento. Ocorre uma regressão dos ganhos psicomotores e, aos 

poucos, deixa de manipular objetos. Surgem ainda movimentos estereotipados 

das mãos (contorções, aperto, bater de palmas, levar as mãos à boca, lavar as 

mãos e esfregá-las), culminando na perda das habilidades manuais e 

estagnação do desenvolvimento neuropsicomotor. 
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DATA 31/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO O Ajuricaba EDITORIA/ COLUNA Diversos 

LINK 
http://oajuricaba.com.br/1-parada-livre-cria-novos-horizontes-a-comunidade-lgbtqa/ 

TÍTULO 1ª parada livre cria novos horizontes a comunidade Lgbtqa 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 
Na última sexta feira de outubro(25), a Praça da Saudade no centro da capital Amazonense, foi 

palco da passeata que levou à comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, 

Queer e Intersex (LGBTQIA+), os motivos para a concientização e soma de forças entre os 

movimentos sociais. A fomentação permanente das defesas desse grupo social necessitam ser 

duradouras e não apenas sazonais, em um dia de manifestação. É uma nova narrativa no cenário 

social quanto à comunidade reprimida por uma sociedade extremamente conservadora. 

q’Com o tema “Diversidade, União e Democracia”, a 1° Parada Livre LGBT chama para a reflexão 

política e demarcação de território, direitos igualitários e igualitários como declara a Professora e 

membro fiscal do manifesta LGBT Patrícia Melo. “A parada faz com que estejamos na rua, no sol, 

demonstrando que a cidade também é nossa e que a sociedade precisa nos reconhecer como parte 

http://oajuricaba.com.br/1-parada-livre-cria-novos-horizontes-a-comunidade-lgbtqa/
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dela”. Melo também ressalta que, “aqui também é um lugar de encontro de enxergar que nós não 
estamos sozinhos, por quê luta política é luta coletiva.” 

Gabriel Mota membro da comissão organizadora explica que precisamos de mais eventos com 

notoriedade LGBT em Manaus, “o movimento LGBT é um evento cívico e político de varios 

movimentos sociais, unificando-os para politizar e educar não só os membros da comunidade, mas 
quem está na rua assistindo”, destacou Mota. 

Muitas atrações alegraram o público na noite da festividade. Os momentos de diversão, planejados 

e executados com muita responsabilidade, foram aproveitados para fazer a educação lúdica dos 

participantes e de quem apreciou o ato. 

O Fórum de Aids esteve presente com orientações sobre a prevenção do vírus, os exames rotineiros 

e o tratamento. Evalcilene Santos, Presidente do Fórum de ONGs AIDS, conta que “todas as 

pessoas podem e merecem se divertir, mas com responsabilidaede. O uso dos preservativos e outros 

apetrechos de prevenção às DSTs são obrigatórios, mas há um preconceito grande que relaciona o 

HIV com os LGBTs, isso não tem nada a ver, pois qualquer pessoa que transa sem proteção está 

vulnerável ao vírus.” 

O evento contou com o apoio do Governo Estadual e Municipal. A titular da Secretaria de Estado e 

Justiça (Sejusc), Caroline Braz, esteve presente em todo o processo de organização e ofereceu a 

comunidade os serviços como registros de nome social e conversas sobre uso de drogas e entre 

outras. “Hoje o estado do Amazonas está efetivando o Conselho Estadual de Combate a 

Discriminação a LGBT (CECOD/LGBT), estamos dando voz a comunidade, criando a 

oportunidade aos LGBT’s se manifestar coincidentemente com o poder público.” Ressaltou. 

Braz destacou ainda que a comunidade pode contar com o Governo do Estado e comemorou a 
criação da delegacia para denúncias de LGBTfobias na Delegacia Geral. 

Os participantes mostraram-se animados com o evento. Lucas Lima, conta que se surpreendeu 

positivamente pela receptividade de quem presenciou a manifestação. “Foi a primeira parada livre, 

descaracterizando o que já era defendido antes, somente os gays. Nesse formato a visibilidade é 
para toda comunidade LGBTQAI+”. Comentou Lima. 

Uma das organizadoras do evento, Pepê Vlogay, disse ao portal O Arauto da Diversidade que está 

muito confiante para as próximas edições. “A intenção é sempre fazer mais e melhor, mas até o 

presente momento todas as situação inesperada estão sendo resolvidas dentro dos conformes, e 

quando as pessoas não morrerem e forem respeitadas por serem quem são, comemoraremos uma 

vitória. Estamos só no começo, ainda temos muitas batalhas a serem vencidas e que dependem da 

nossa união”, destacou a youtuber. 

 


