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#Descrição da foto: em letras azuis, escrito 21 de setembro Dia Nacional de Luta das pessoas com deficiência. 

 

 O Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes foi instituído pelo movimento social em Encontro 
Nacional, em 1982, com todas as entidades nacionais. Foi escolhido o dia 21 de setembro pela 
proximidade com a primavera e o dia da árvore numa representação do nascimento das 
reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A data foi 
oficializada através da Lei Federal nº 11.133, de 14 de julho de 2005.  
     Esta data é comemorada e lembrada todos os anos desde então em todos os estados; serve 
de momento para refletir e buscar novos caminhos e como forma de divulgar as lutas por inclusão 
social. 
     No Brasil, segundo o IBGE, 14,5%  da população tem algum tipo de deficiência (algo em torno 
de 24,5 milhões de pessoas). Os direitos dos deficientes estão garantidos na Constituição Federal 
de 1988 e o Brasil tem uma das legislações mais avançadas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, das quais destacamos algumas: 
o Lei Federal  nº 7.853, de 24/10/1989, dispõe sobre as responsabilidades do poder público nas 

áreas da educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, acessibilidade 
aos espaços públicos, criminalização do preconceito. 

o Lei Federal  nº 8.213, 24/07/1991, dispõe que as empresas com 100 (cem) ou mais 
empregadas devem empregar de 2% a 5% de pessoas com deficiência. 

o Lei Federal  nº 10.098, de 20/12/2000, dispõe sobre acessibilidade nos edifícios públicos ou 
de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, nos veículos de transporte coletivo, nos sistemas 



 
de comunicação e sinalização, e ajudas técnicas que contribuam para a autonomia das 
pessoas com deficiência. 

o Lei Federal nº 10.436, 24/04/2002, dispõe sobre  o reconhecimento  das LIBRAS-Língua 
Brasileira de Sinais para os Surdos. 

Estes avanços foram frutos de muita luta e enfrentamentos e muita vontade de transformar. Muito 
há que se fazer, para que estas leis saiam do papel, trazendo igualdade para todos os cidadãos. 

 

ARREGAÇANDO AS MANGAS 

 
 Neste mês iniciamos as aulas de música com nossos assistidos adultos, todas segundas e 

quintas- feiras à tarde com Prof. Ricardo; 

 No dia 16/09/17, estivemos participando do Projeto Pedaleiros, destinado a oferecer as 
pessoas com deficiência visuais a experiência de andar de bicicleta. Tem o objetivo de 
tornar prazerosa e mágica a experiência do passeio. Cerca de 40 deficientes e seus 
familiares da ASAC e CRV-BOS, se deliciaram com esse incrível momento. 

 
#Descrição da foto: Assistida da ASAC, sentada na bicicleta adaptada com dois lugares para o 
deficiente visual e seu guia. 
 

 Nosso setor administrativo participou do Curso Planejamento Orçamentário e Financeiro; 

 Na semana de 22/09 a 30/09, participamos das Comemorações do Dia Nacional de Luta 
das Pessoas Deficientes, onde a equipe técnica da ASAC estará ministrando uma 



 
Capacitação para Servidores Públicos e nossos assistidos farão massagem nos 
colaboradores e pacientes do Hospital Oftalmológico; 

 
#Descrição da foto: foto de servidores públicos e equipe da ASAC, na capacitação oferecida. 
 

 Parabéns aos assistidos Jean e Giovana que estão trabalhando como mediadores no 
Museu Da Ferroviária- MACS 

 

CANTINHO CULTURAL 
  

PRIMAVERA 

Nesta época do ano a Natureza se torna mais bela que nunca, vestindo-se de flores das mais 
variadas cores, dos mais ricos matizes, de intensos e diversos perfumes. É o nascimento 
da primavera, que reinstala a alegria e o colorido, depois de uma era cinzenta e fria. Ela prepara a 
vinda do Verão, com seu intenso calor. Os animais e os vegetais reanimam-se ao longo do 
espaço onde a Primavera retorna.  

Neste período as pessoas vão despertando, saindo de seus casulos, dão mais atenção aos seus 
jardins, cultivam flores, plantas e árvores. A alegria toma conta não só dos corações humanos, 
mas também dos animais, que também saem de seus refúgios e passam a circular com mais 
intensidade no alto e na terra. 

As cores sofrem profundas transformações, contagiando todos os recantos atingidos pela 
chegada da Primavera, que inspira poetas e artistas de todas as esferas. Os raios de sol 
começam a se aproximar cada vez mais destes espaços coloridos, intensificando os diversos 
matizes com sua luz dourada. A Natureza finalmente se espreguiça e renasce. Neste período 
percebe-se mais claramente o caráter cíclico das estações do ano, pois se no Outono há o 

http://www.infoescola.com/clima/outono/


 
declínio, no Inverno a velhice e a esterilidade, na Primavera há o renascimento, a infância e a 
juventude, preparando a Natureza para o auge de seu esplendor, no Verão. 

Fica a Dica: “Roube da Primavera o seu aroma, do Verão a 

sensualidade, do Outono a transformação, do Inverno o recomeço e 

reconstrua-se.” Viviane Basso. 
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