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DATAS IMPORTANTES 

  

Fonte: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

  

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência completa 11 anos 

  

Criada para garantir uma sociedade mais justa, sem discriminação e solidária, a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência completa 11 anos, nesta terça-feira (25). No Brasil, a comemoração da data é 

marcada por muitos avanços. Como marco da legislação brasileira relacionada aos direitos das pessoas com 

deficiência – considerada uma das mais avançadas do mundo-, o Decreto possibilitou a construção de esforços 

públicos em prol da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
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TECNOLOGIA  

  

Fonte: Tecnoblog 

  

Amazon vai premiar quem criar skills de Alexa para pessoas com deficiência 

  

A Amazon lançou nesta terça-feira (25) o Prêmio Alexa de Acessibilidade, que oferece prêmios de até R$ 10 mil e 

produtos Amazon Echo aos desenvolvedores que criarem as melhores skills de Alexa para pessoas com deficiência 

intelectual, visual ou motora. O programa está sendo feito no Brasil em parceria com a AACD, Fundação Dorina 

Nowill para Cegos e Instituto Jô Clemente. 

  

  

EMPREGO 

  

Fonte: Folha BV 

  

Sine publica vagas de emprego para pessoas com deficiência 

  

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) disponibiliza para esta segunda-feira (24), 32 vagas de emprego, entre elas, 3 

vagas para pessoas com deficiência. Além disso, estão, estão disponíveis 10 vagas para ajudante de pintor, 5 para 

pintor, 2 para cozinheiro, entre outros cargos. 

  

  

ESPORTES 
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Fonte: Ge 

  

Presidente do CPB afirma que vacina é decisiva para realização das Paralimpíadas 

  

Em entrevista dada ao ex-nadador Clodoaldo Silva nesta segunda-feira, o presidente do Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, afirmou que "sem vacina até dezembro dificilmente teremos Paralimpíada". A 

quantidade de atletas paralímpicos vulneráveis ao coronavírus é muito alta, em modalidades como a bocha a 

porcentagem de pessoas no grupo de risco pode chegar até 90%. 
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