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Prefeitura realiza programação alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência
Notícias Diversas
Enviado por: BAB
Enviado em: 02/12/2013 13:30:00

Nesta terça-feira (3/12), Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a Prefeitura de Fortaleza
promoverá atividades alusivas à data.
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A programação, que prossegue até sexta-feira 6/12), traz o tema “Arte e Cultura sem Preconceito”.
Serão realizadas apresentações artísticas e da banda musical da Casa da Esperança(Cadesp), feira
de artesanatos, roda de capoeira, massoterapia, palestras e blitzes.
De acordo com Coordenador da Pessoa com deficiência, Thauzer Fonteles, o programa Fortaleza
Cidade Acessível, desenvolvido pela Prefeitura, tem buscado consolidar as leis e os dispositivos que
promovem a acessibilidade na cidade. “É muito importante que a sociedade adote medidas que
favoreçam a acessibilidade em todos os níveis, e tudo isso pode ser feito com uma atitude simples:
os respeito às leis".
As atividades serão organizadas pela Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da Secretaria de
Cidadania e Direitos Humanos, Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência e o Instituto Cuca.
Saiba mais
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência visa estimular a melhoria da qualidade de vida e o
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enfrentamento de questões como a acessibilidade e a participação no mercado de trabalho. De
acordo com o Censo de 2010, a deficiência visual atinge 35,7 milhões de pessoas no Brasil.
A deficiência motora é a segunda maior: atinge em algum grau mais de 13,2 milhões de pessoas. A
deficiência motora severa foi declarada por mais de 4,4 milhões de brasileiros. Destes, mais de
734,4 mil disseram não conseguir caminhar ou subir escadas de modo algum, e mais de 3,6 milhões
disseram ter grande dificuldade de locomoção.
Cerca de 9,7 milhões declararam ter deficiência auditiva. A deficiência auditiva severa atinge mais
de 2,1 milhões de pessoas. Destas, 344,2 mil são surdas. Já a deficiência mental ou intelectual foi
declarada por mais de 2,6 milhões de pessoas.
Serviço
Programação alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Local: Cuca Che Guevara (Av. Presidente Castelo Branco 6.417, Barra do Ceará)
Horário: 14h às 17h

Programação:
Data: 3/12
14h – Abertura Banda Cadesp - Casa da Esperança
14h20 – Espetáculo Dona Baratinha ACAPD - Associação Cearense Assistencial as Pessoas com
Deficiência
14h40 – Roda de Capoeira - Companhia Capoeira Volta ao Mundo
16h30 – Palestra Uma Fortaleza Acessível: uma cidade para todos – Relatos 2013
Palestrante: Thauzer Fonteles (Coordenador da Copedef)
Data: 04/12
16h30 – Blitz Educaional - Blitz em sinais de trânsito.
Local: Av. Santos Dumont com Av. Desembargador Moreira
Data: 05/12
14h30 – Palestra sobre Acessibilidade Palestrante: Thauzer Fonteles
Local: IJF
Data: 06/12
14h – Blitz Educacional - AMC fiscalizará uso indevido das vagas destinadas às Pessoas com
deficiência.
Local: Centro / Beira Mar e Aldeota.
-Assessoria de Comunicação da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos.
www.facebook.com/SCDHFortaleza
Jornalistas
Kennedy Saldanha
Pedro Guimarães
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