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Fonte: G1 

  

O Conversando sobre a Pessoa com Deficiência desta semana fará um bate papo sobre os direitos das pessoas 

com deficiência. 

  

Na próxima quarta-feira, 26, teremos mais uma edição da série de lives da Secretaria Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. O convidado da semana será o secretário estadual da pessoa com deficiência do Piauí, 

Mauro Eduardo Cardoso e Silva. Que falará sobre como o estado do Piauí trabalha para a garantia desses 

direitos. Também tratará sobre educação inclusiva e acessibilidade. A live será transmitida pelo Facebook do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a partir das 15h30. 

  

  

MÁSCARAS TRANSPARENTES 

  

Fonte: Exame 

  

Máscaras transparentes: avanço para pessoas com deficiência auditiva 

  

As máscaras transparentes, além de protegerem da covid-19, facilitam a comunicação para os surdos que leem 

os lábios, mas os preços ainda são altos. Diferentemente da máscara clássica, o modelo transparente permite 

ver as expressões faciais e a leitura labial. 

  

  

DIREITO 

  

Fonte: Rota Jurídica 
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Criada vara especializada em crimes contra criança e adolescente, pessoas com deficiência e idosos 

  

O Poder Judiciário goiano passa a contar com uma vara com competência para o processo e julgamento de ações 

penais contra vítimas vulneráveis, ou seja, nas quais figurem crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e 

idosos. Após aprovação pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), a 6ª Vara Criminal 

dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia teve sua competência alterada, passando a ser denominada Vara 

Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente, Pessoas com Deficiência e Idosos. A Resolução nº 130, de 

12 de agosto de 2020, que será publicada no DJE do dia 24 de agosto (segunda-feira), entrará em vigor 15 dias 

após a data de sua publicação. 

  

  

EMPREGABILIDADE   

  

Fonte: Diário do Transporte 

  

Estação Luz, na capital paulista, terá divulgação de vagas e orientação profissional para pessoas com deficiência 

  

SÃO PAULO - A Estação Luz, na capital paulista, terá uma ação gratuita de divulgação de vagas, cursos de 

capacitação e orientação profissional para pessoas com deficiência. As atividades serão realizadas nesta 

segunda-feira, 24 de agosto de 2020, das 7h às 14h. A iniciativa é proposta pela Associação Assistencial de 

Integração ao Trabalho Ser Especial, por meio do projeto Estação Inclusão, com apoio do Metrô. Segundo a 

Companhia, a ação visa o ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Ao todo, a 

instituição possui 172 vagas, sendo 140 de capacitação profissional – com aulas à distância durante a pandemia 

–, 17 para CLT e 15 para aprendiz. 
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