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Secretaria da Pessoa com Deficiência DF
CLIPPING PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DF
27 de Agosto de 2020

✅ Notícias DF

➡Fogos barulhentos estão proibidos no DF

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/fogos-barulhentos-estao-proibidos-no-df/

➡Participe da campanha de doação de brinquedos e livros

https://www.instagram.com/p/CEW20BGjtf0/

✅ Notícias Brasil
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➡APAE de Nova Veneza participa da Semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla

https://www.portalveneza.com.br/apae-de-nova-veneza-participa-da-semana-nacional-da-pessoa-com-deficienciaintelectual-e-multipla/

➡Apae de Formigueiro celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

https://www.terrafofaonline.com.br/site/apae-formigueiro-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficienciaintelectual-e-multipla/

➡Apae de Barbacena tem programação especial durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual
e Múltipla

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2020/08/26/apae-de-barbacena-tem-programacao-especialdurante-a-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla.ghtml

➡Isenção de IPI em automóveis: decisão do STF estende benefícios a pessoas com deficiência; entenda

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seu-direito/isencao-de-ipi-em-automoveis-decisao-do-stf-estendebeneficios-a-pessoas-com-deficiencia-entenda-1.2981531

➡Egalitê vai realizar feira digital de emprego para profissionais PcD

https://folhadirigida.com.br/empregos/noticias/noticias-empregos/egalite-vai-realizar-feira-digital-de-empregopara-profissionais-pcd

➡Covid-19: cuidados da pessoa com deficiência na fase idosa devem ser intensificados

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

Dois do Brasil – Cidades que me dizem respeito

http://jornaldiadia.com.br/2020/2020/08/26/covid-19-cuidados-da-pessoa-com-deficiencia-na-fase-idosa-devemser-intensificados/

➡Estado de São Paulo disponibiliza livros em formato acessível pela internet

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estado-de-sao-paulo-disponibiliza-livros-em-formato-acessivelpela-internet/

➡17 mil sapatos são distribuídos para pessoas com deficiência no Piauí

https://www.meionorte.com/noticias/17-mil-sapatos-sao-distribuidos-para-pessoas-com-deficiencia-no-piaui396010

➡Projeto do Instituto AOCP forma 14 alunos para o mercado de trabalho

https://www.ofatomaringa.com.br/blog/ler?link=-projeto-do-aocp-forma-14-alunos-para-o-mercado-de-trabalho

➡Vereadores curitibanos confirmam inclusão da PcD em programa da Defesa Civil

https://cgn.inf.br/noticia/222275/vereadores-curitibanos-confirmam-inclusao-da-pcd-em-programa-da-defesa-civil

➡Inclusão do campo de PCD no Sisreg é recomendada em reunião do Conselho Estadual de Saúde

https://manausalerta.com.br/inclusao-do-campo-de-pcd-no-sisreg-e-recomendada-em-reuniao-do-conselhoestadual-de-saude/

➡CREAS DAS ZONAS NORTE E SUL CONTINUAM COM ATENDIMENTO EM MACAPÁ
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https://macapa.ap.gov.br/creas-das-zonas-norte-e-sul-continuam-com-atendimento-em-macapa/

➡A tecnologia que ajuda a manter os laços afetivos

https://www.diariodecanoas.com.br/noticias/novo_hamburgo/2020/08/27/a-tecnologia-que-ajuda-a-manter-oslacos-afetivos.html

➡CPB mantém parceria com cidade japonesa para aclimatação visando Jogos Paralímpicos

https://www.torcedores.com/noticias/2020/08/cpb-mantem-parceria-com-cidade-japonesa-para-aclimatacaovisando-jogos-paralimpicos

➡Projeto ensina professores a lidar com crianças com autismo

https://www.istoedinheiro.com.br/projeto-ensina-professores-a-lidar-com-criancas-com-autismo/

➡Autistas passam a ter atendimento prioritário no comércio e repartições públicas de Iturama

https://pontalemfoco.com.br/noticia/30313/autistas-passam-a-ter-atendimento-prioritario-no-comercio-ereparticoes-publicas-de-iturama

➡Apaes recebem recursos para combate à Covid-19 e para atendimento de pessoas com autismo

https://saude.rs.gov.br/apaes-gauchas-recebem-recursos-para-combate-a-covid-19-e-capacitacao-no-atendimentode-pessoas-com-autismo

➡Associação de Amigos do Autista realiza ‘vakinha’ para aquisição de novo veículo
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https://www.fatoamazonico.com/associacao-de-amigos-do-autista-realiza-vakinha-para-aquisicao-de-novo-veiculo/

➡Lei obriga em CG que cinemas adaptem som e iluminação para receber autistas

https://paraibaonline.com.br/2020/08/lei-obriga-em-cg-que-cinemas-adaptem-som-e-iluminacao-para-receberautistas/

➡Creative Startups: Samsung destaca projeto inovador de fonoaudiologia lúdica para crianças

https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n162275/samsung-creative-startups-tecnologia-e-inovacao-projetofonoaudiologico-ludico.html

➡Com síndrome de Down, Lorenzo explode fofurômetro como bombeiro

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/com-sindrome-de-down-lorenzoexplode-fofurometro-como-bombeiro

➡Eleitores podem solicitar transferência para seção que tenha acessibilidade

https://www.jdv.com.br/Artigos/Eleitores-podem-solicitar-transferencia-para-secao-que-tenha-acessibilidade

➡Curiosidade: MobRadio investe em soluções integradas à Alexa e mostra case em radioweb sobre inclusão social

https://tudoradio.com/noticias/ver/24032-curiosidade-mobradio-investe-em-solucoes-integradas-a-alexa-e-mostracase-em-radioweb-sobre-inclusao-social
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#Live • Vocês gostaram da Live com a Jessica Figueiredo? A boa notícia é que sexta-feira (28) tem mais, ainda com o
tema "Deficiência Intelectual e o Protagonismo da Própria Vida".

Dessa vez a convidada é Sofia Alves, autora do livro “Se fosse fazer um poema” e também participa do
Grupo Nacional de Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down.

✅ A live será transmitida pela fanpage da SEPD no Facebook a partir das 17h. Não perca!

#LegendaAcessível: Arte feita com um fundo azul. Nela, aparece o logo do Facebook, ao lado escrito "live" em um
quadrado vermelho. A imagem traz o título da live, que é "deficiência intelectual e o protagonismo da própria vida".
Abaixo estão as informações de dia e horário (sexta-feira, 25/08, a partir das 17h). Logo em seguida, aparecem as
fotos da secretária da Pessoa com Deficiência do DF, Rosinha da Adefal, que é mediadora do encontro e abaixo a
foto de Sofia Dominguez Alvez. Os créditos pra ela são "Autora do livro "Se Fosse Fazer um Poema; trabalha no
SENAC; participante do Grupo Nacional de Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de
Down". Abaixo está o endereço eletrônico da fanpage do Facebook, onde acontecerá a live
"www.facebook.com/sepd.df". E no canto inferior direito, o logotipo da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF.
Fim da legenda.

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.
Acesso à informação
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