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Notícia Destaque  

 

 

 

➡SEPD realiza live “Deficiência Intelectual e o protagonismo da própria vida ” 

 

 

https://www.instagram.com/p/CEPCf1sDEcv/ 
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➡GDF lança programa para melhorar acessibilidade de usuários 

 

 

http://sepd.df.gov.br/gdf-lanca-programa-para-melhorar-acessibilidade-de-usuarios/ 

 

 

➡Setor de Rádio e TV Sul ganha R$ 5,2 mi em obras de acessibilidade 

 

 

https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/23/setor-de-radio-e-tv-sul-ganha-r-52-mi-em-obras/ 

 

 

 

➡DF recebe vias de acessibilidade para pedestres e ciclistas 

 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4870340-df-recebe-vias-de-acessibilidade-para-

pedestres-e-ciclistas.html 

 

 

 

 

 

 

✅Notícias Brasil 

 

 

 

➡Estilista sem dedos das mãos quer acabar com estigma: "Esperam que fique no canto, sentada, feia" 

 

 

https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/08/estilista-sem-dedos-das-maos-quer-acabar-

com-estigma-esperam-que-fique-no-canto-sentada-feia.html 

http://www.doisdobrasil.com/
https://doisdobrasil.com/autismo/
https://doisdobrasil.com/justica-e-politica/
https://doisdobrasil.com/revista-tv-reacao/
https://doisdobrasil.com/eventos/
https://doisdobrasil.com/sobre-pedro-rosengarten/
https://doisdobrasil.com/sobre-guto-maia/
http://sepd.df.gov.br/gdf-lanca-programa-para-melhorar-acessibilidade-de-usuarios/
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/23/setor-de-radio-e-tv-sul-ganha-r-52-mi-em-obras/
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4870340-df-recebe-vias-de-acessibilidade-para-pedestres-e-ciclistas.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4870340-df-recebe-vias-de-acessibilidade-para-pedestres-e-ciclistas.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/08/estilista-sem-dedos-das-maos-quer-acabar-com-estigma-esperam-que-fique-no-canto-sentada-feia.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/08/estilista-sem-dedos-das-maos-quer-acabar-com-estigma-esperam-que-fique-no-canto-sentada-feia.html


 
Dois do Brasil – Cidades que me dizem respeito 

 

 

 

 

 
Compartilhamento: 

Dois do Brasil - Cidades que me dizem respeito - www.doisdobrasil.com 
Portal de conteúdo comunicação informação ensino aprendizagem conhecimento adaptado multimeio 

Autismo | Justiça e Política | Revista TV Reação | Eventos | Sobre Pedro Rosengarten | Sobre Guto Maia 

©2020. CONEXÃO2020 Ensino Aprendizagem Multiplataforma Interdisciplinar. Todos os Direitos Reservados 

 

 

 

➡Secretaria da Pessoa com Deficiência Divulga Informações Para Prevenção da Covid-19 

 

 

https://oregional.com.br/cidades/secretaria-da-pessoa-com-deficiencia-divulga-informacoes-para-prevencao-da-

covid-19/ 

 

 

 

➡Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência tem novo presidente eleito 

 

 

https://lancenoticias.com.br/noticia/conselho-municipal-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-tem-novo-

presidente-eleito/ 

 

 

 

➡Sem medo de limitações, humorista supera deficiência e faz rir no TikTok 

 

 

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/sem-medo-de-limitacoes-humorista-supera-deficiencia-e-faz-

rir-no-tiktok 

 

 

 

➡Festival on-line Os Pifest traz música em prol de uma causa social 

 

 

https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/festival-on-line-os-pifest-traz-m%C3%BAsica-em-prol-de-uma-

causa-social-1.469196 
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➡Associação de Campos, RJ, tem programação online pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

 

 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2020/08/23/associacao-de-campos-rj-tem-programacao-online-

pela-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia.ghtml 

 

 

 

➡Apae realiza atividades na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 

 

 

http://www.gaz.com.br/conteudos/centro_serra/2020/08/24/169744-

apae_realiza_atividades_na_semana_nacional_da_pessoa_com_deficiencia_intelectual_e_multipla.html.php 

 

 

 

➡Dois Irmãos realizada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência online 

 

 

https://odiario.net/noticias/dois-irmaos-realizada-a-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-online/ 

 

 

 

➡Semana Nacional da Pessoa com Deficiência: Novos prédios devem ofertar imóveis adaptáveis às pessoas com 

deficiência sem custo adicional 

 

 

https://www.alagoas24horas.com.br/1307635/semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-novos-predios-devem-

ofertar-imoveis-adaptaveis-as-pessoas-com-deficiencia-sem-custo-adicional/ 
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➡Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência conta com novidade 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/observatorio-municipal-pessoa-deficiencia-conta-novidade-106907 

 

 

 

➡Secretaria de Educação tem programação na Semana da Pessoa com Deficiência, em Garanhuns 

 

 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2020/08/21/secretaria-de-educacao-tem-programacao-na-semana-

da-pessoa-com-deficiencia-em-garanhuns.ghtml 

 

 

 

➡Prefeitura realiza 1ª Semana Virtual da Pessoa com Deficiência 

 

 

https://www.fatoamazonico.com/prefeitura-realiza-1a-semana-virtual-da-pessoa-com-deficiencia/ 

 

 

➡Governador abre a 26ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência 

 

 

https://www.portaldecamaqua.com.br/noticias/15685/governador-abre-a-26-semana-estadual-da-pessoa-com-

deficiencia.html 
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➡Apae promove debates sobre a semana da pessoa com deficiência 

 

 

https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/apae-promove-debates-sobre-a-semana-da-pessoa-

com-deficiencia-22082020 

 

 

 

➡Decreto no PI anula obrigatoriedade do uso da máscara para pessoas com deficiência intelectual e autismo 

 

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2020/08/21/decreto-no-pi-anula-obrigatoriedade-do-uso-da-mascara-para-

pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-autismo.ghtml 

 

 

 

➡Disney revela coleção encantadora de fantasias para pessoas com deficiência 

 

 

https://www.hypeness.com.br/2020/08/disney-revela-colecao-encantadora-de-fantasias-para-pessoas-com-

deficiencia/ 

 

 

 

➡Núcleo de Ensino de Libras da UFPR discute mitos da acessibilidade para surdos em lives 

https://www.bemparana.com.br/noticia/nucleo-de-ensino-de-libras-da-ufpr-discute-mitos-da-acessibilidade-para-

surdos-em-lives#.X0PUVshKjIU 

 

 

 

 

➡Aulas do curso de Libras são retomadas essa semana 
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https://radaramazonico.com.br/aulas-do-curso-de-libras-sao-retomadas-essa-semana/ 

 

 

 

➡IFMA- Campus Codó oferta curso básico de Libras 

 

 

https://imirante.com/servicos/codo/noticias/2020/08/21/ifma-campus-codo-oferta-curso-basico-de-libras.shtml 

 

 

 

➡Autismo será tema de webinar promovido pela Unimed JP 

 

 

http://www.paraibatotal.com.br/noticias/2020/08/21/65999-autismo-sera-tema-de-webinar-promovido-pela-

unimed-jp 

 

 

 

➡Quais são as dificuldades das crianças autistas no isolamento social? 

 

 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/08/quais-sao-dificuldades-das-criancas-com-autismo-durante-o-

isolamento-social 

 

 

 

➡'Não coloquem limites', diz estudante universitária com Down 
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https://noticias.r7.com/educacao/nao-coloquem-limites-diz-estudante-universitaria-com-down-22082020 

 

 

 

➡Homem pede a irmão com Down para ser seu padrinho e viraliza 

 

 

https://virtz.r7.com/homem-pede-a-irmao-com-down-para-ser-seu-padrinho-e-viraliza-22082020 

 

 

 

➡APAE-FW: Inclusão social como princípio da diversidade humana 

 

 

https://www.folhadonoroeste.com.br/noticias/apae-fw-inclusao-social-como-principio-da-diversidade-humana/ 

 

 

 

➡Fall Guys: Idealizado por Machadinho, comunidade pede a inserção de personagem cadeirante 

 

 

https://maisesports.com.br/fall-guys-idealizado-por-machadinho-comunidade-pede-a-insercao-de-personagem-

cadeirante/ 

 

Secretaria da Pessoa com Deficiência DF 
Telefone: (61) | E-mail ouvidoria.sepd@buriti.df.gov.br 

Governo do Distrito Federal 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

O acesso a informações produzidas e armazenadas pelo Estado é um direito do cidadão garantido pela Constituição 

Federal. A Lei de Acesso à Informação – LAI estabelece procedimentos e prazos para que todos os órgãos públicos 

prestem informações aos cidadãos. 
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