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CREA-PR realizará a 2ª SEPEAG DIGITAL entre os dias 09 e 13 de agosto de 2021  

A 2ª SEPEAG DIGITAL - Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e
Geociências, acontecerá entre os dias 9 e 13 de agosto. O evento, online e
gratuito, será transmitido ao vivo pelo canal do CREA-PR no YouTube e na
terça- feira (10/08/2021), a partir das 14h, o tema tratado será a

acessibilidade. A abordagem ocorrerá em 4 painéis: Painel 1  - 14h - “Cidades Acessíveis 2025” (com
participação de Paula Teles e Dr. Ramiro Gonçalves);  Painel 2  - 15h10 - “Visão da Acessibilidade” (com
participação de Alexandre Munck e Dr. Clay Brites); Painel 3  - 19h -  “Tecnologias Assistivas” (com participação
de Dra. Maria Lucia Miyake Okumura e Dra. Maria Lucia Leite Ribeiro Okimoto); e Painel 4 - 19h - “Visão política
e jurídica da acessibilidade” (com participação de Álvaro José Cabrini Junior e Dr. Hugo Frota Magalhães Porto
Neto). Para saber mais sobre os palestrantes, acessar a programação completa e inscrever-se, clique aqui.

Conversação em Libras on-line é gratuita e aberta a todos 

Projeto do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de
Curitiba oferece a oportunidade de aprender sobre a Língua Brasileira de Sinais –
Libras, através da conversação. Todas as quartas-feiras, das 9h às 11h, são

realizados encontros, atualmente através da Plataforma do Google Meet, devido à pandemia e,
consequentemente, à necessidade de se manter o distanciamento social. Esse formato, também permite a
ampliação do público para participantes de todo o Brasil. Para maiores informações sobre como participar, clique
aqui.

Projetos de Lei que visam garantir acessibilidade às pessoas surdas tramitam na ALEP-PR 

Encontram-se em trâmite na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) dois
Projetos de Lei que têm o objetivo de garantir o direito à acessibilidade

comunicacional para as mulheres surdas ou com deficiência auditiva, por meio da disponibilização de Intérpretes
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O PL n° 415/2020, que em breve deve seguir para votação em plenário,
propõe a alteração da Lei Estadual n° 19.701/2018, a qual dispõe sobre violência obstétrica e  sobre direitos da
gestante e da parturiente. Pela proposta, devem ser acrescentados o inciso IX ao art. 3º e o inciso V ao art. 4º,
para incluir expressamente o direito das gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva de serem
acompanhadas pelo profissional. Recentemente, também foi protocolado PL que tem por objetivo que as
Delegacias da Mulher do Paraná ofereçam atendimento especializado, na Língua Brasileira de Sinais, às
mulheres vítimas de violência. Este projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Para saber mais, clique aqui.

 

https://pcd.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=138
https://www.youtube.com/user/creaparana
https://sepeag.crea-pr.org.br/
https://pcd.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=139
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/conversacao-em-libras-on-line-e-gratuita-e-aberta-a-todos/59842
https://pcd.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=140
http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=92202&tipo=I
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/projeto-de-lei-garante-que-parturientes-surdas-sejam-acompanhadas-por-interpretes-de
http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51636&tipo=L&tplei=0
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/deputados-propoe-atendimento-em-libras-para-mulheres-vitimas-de-violencia
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III Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência acontecerá em setembro 

A OAB Nacional, através da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, promoverá, nos dias 21 e 22 de setembro de 2021, o III Fórum
Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com o tema
"Capacidade Jurídica da Pessoa com Deficiência". No dia 21/09/2021 (terça-
feira), a partir das 18:30, o evento contará com a Palestra Magna “Avaliação
Biopsicossoial”, cuja expositora será a Médica e Auditora Fiscal do Trabalho
Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela. Já no dia 22/09/2021 (quarta-feira), a
partir das 10h, serão realizados três painéis: Painel 1- “Curatela e Tomada
de Decisão Apoiada”, Painel 2 -  “Liberdades Sexuais e Matrimoniais da
Pessoa com Deficiência Intelectual” e  Painel 3 - “O Direito à Morte Digna e

a Diretiva Antecipada de Vontade”. Para saber mais sobre os palestrantes e fazer a inscrição (gratuita), clique
aqui.

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é celebrada entre os dias 21 e 28 de
agosto 

Instituída pela Lei nº 13.585 de 2017, a Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada anualmente de 21 a 28 de
agosto. O objetivo é o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a
sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de
políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento
populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Nesta
esteira, algumas instituições, como é o caso da APAE de Santa Cruz do
Sul/RS, resolveram estender as ações de conscientização e celebração
para o mês inteiro de agosto, o “Agosto Laranja”. Para saber mais, clique
aqui.

Após o término das Olimpíadas a delegação paralímpica brasileira embarca para Tóquio 

As Olimpíadas de Tóquio 2020 encerraram-se no domingo (8) e no próximo
dia 24 começam os Jogos Paralímpicos. Na última semana já embarcaram
para o Japão as seleções brasileiras paralímpicas de natação, tênis de
mesa, halterofilismo e goalball, além de membros das comissões técnicas,
médica e administrativa. O Brasil participa de Jogos Paralímpicos desde
1972, conquistando desde então 301 medalhas, das quais 87 de ouro, 112
de prata e 102 de bronze. Na última edição no Rio 2016, o país figurou

como 8º melhor colocado no mundo, com a conquista de 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze,
totalizando 72 medalhas. Neste ritmo, o Comitê Paralímpico Brasileiro abriu inscrições para o projeto Escolinha
Paralímpica de Esportes (na cidade de São Paulo), com objetivo de promover a iniciação esportiva de crianças
entre 8 e 17 anos com deficiência física, visual e intelectual. Saiba mais clicando aqui.   
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