Brasil – Dia Nacional dos Surdos
Evento no TRT-MG comemora Dia Nacional
dos Surdos(28/09/2009)
O Dia Nacional dos Surdos foi comemorado nesta segunda-feira, dia
28, no TRT-MG, em uma solenidade que reuniu a administração do Tribunal
e os jovens da Feneis – Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos, que prestam serviços nas Varas do Trabalho da capital e interior
do estado.
O convênio entre o TRT e a Feneis, assinado em 2006, consiste na
contratação de jovens, de 18 a 31 anos, com deficiência auditiva, para
trabalharem como autuadores. Atualmente, a parceria abrange 151 jovens
que prestam serviços nas 40 varas da capital e em 78 do interior.
O presidente do TRT-MG, desembargador Paulo Roberto Sifuentes
Costa, ressaltou que a parceria iniciada com 40 jovens, deu tanto certo,
que hoje, são mais de 150 e que o projeto é elogiado em todo o país,
graças à dedicação dos envolvidos.
O diretor-geral do TRT, Luís Paulo Garcia Feleiro, lembrou que o
convênio possibilita à Instituição um desenvolvimento na questão social: "a
cada dia nós, servidores aprendemos um pouco com vocês", disse ele à
platéia, interpretado por Débora Martins, coordenadora da Feneis.
Já o diretor da Feneis, Antônio Campos Abreu, lembrou que o surdo é
capaz de trabalhar e ganhar seu próprio salário, conforme fica
comprovado pela atuação desses jovens no TRT e também em outras
instituições conveniadas da Federação.

Para o desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa, é uma grande alegria e uma honra trabalhar
com esses jovens (foto: Lucineide Pimentel)FONTE:TRT.MG

Fonte de feneis
Dia dos Surdos – Auditorio – Belo Horizonte -600 participante dos Surdos

Brasilia – D.Federal

Comunidade surda recebe homenagens em seu dia

25/09/2009 13:37
Sessão foi acompanhada com tradutora (D) de LIBRAS (Foto: Rinaldo Morelli/CLDF)
O Dia Nacional do Surdo, comemorado hoje (24) em todo o país, foi celebrado em sessão solene na Câmara
Legislativa, promovida pelo gabinete da deputada Erika Kokay (PT). A deputada é autora da lei 4.090/08, que
torna obrigatória a presença de tradutores em cursos de preparação para o trânsito sempre que houver
alunos surdos matriculados, mas afirmou ser preciso realizar uma campanha para que a norma seja
cumprida.
A deputada enfatizou a importância de uma Central de Intérpretes para permitir aos surdos se expressarem em
diversas circunstâncias, como a comunicação com órgãos públicos, contato nos hospitais e outras situações
viabilizadoras de direitos e necessidades. Erika disse que o Distrito Federal tem cerca de 87 mil pessoas com a
deficiência, as quais têm encontrado grandes dificuldades para interagirem com a sociedade.
Todos os oradores que se revezaram na tribuna relataram problemas que vão desde o descumprimento das
duas horas diárias de transmissão de tevê com tradutor, determinados pela Anatel, até a falta de incentivo para
os atletas da comunidade participarem de eventos desportivos no exterior, pois têm de bancar suas próprias
despesas.

Essa foi a queixa de Deborah Dias de Souza, medalhista de judô no campeonato sul-americano, que defendeu
a criação do Comitê Olímpico dos Surdos, por entender que essa é uma das formas mais importantes de
inserção da categoria na sociedade.
O diretor regional da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS, professor Messias
Ramos Costa, criticou veemente as situações enfrentadas pela comunidade na Universidade de Brasília. Um
dos três alunos surdos aprovados para mestrado na UnB, Messias viu o pequeno espaço de que dispunham
para as atividades da LIBRAS invadido pelo Diretorio Acadêmico da própria universidade!
A deputada já marcou encontro com o chefe de gabinete da reitoria da UnB para resolver a questão. Agendou
também reunião com o secretário de Esportes do DF na segunda-feira (28), a fim de reivindicar apoio para os
atletas surdos, dentre outras medidas de apoio à comunidade surda.
Também participaram das discussões a presidente da Associação dos Surdos de Brasília, Kátia Regina de
Oliveira; o presidente do grupo LGBT de surdos de Brasília, Carlos Augusto; a presidente da Associação dos
Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do DF, Rosa Cipriano; e o diretor do Centro Educacional de Audição e
Linguagem (CEAL), padre Giuseppi Rinaldi. Donalva Caixeta Marinho - Coordenadoria de Comunicação Social

Campo Grande – Mato Grosso de Sul

CAS realiza evento em comemoração ao Dia do Surdo
Em comemoração ao Dia do Surdo - 26 de setembro -, o Centro de Capacitação de
Profissionais da Educação e de Atendimento as Pessoas com Surdez (CAS), em parceria com
a comunidade surda da Capital, realiza o evento "Conquistas e Avanços da Comunidade
Surda".
De acordo com a coordenadora de Educação Especial (Coesp), Vera Carbonari, da Secretaria
de Estado de Educação (SED), o evento oportuniza um momento de reflexão sobre as
conquistas e também sobre os direitos de acessibilidade que todos os surdos e outros
deficientes têm. Além disso, o encontro vai servir para mostrar a formalidade do uso da
Língua Brasileira de Sinais (Libras).
A programação traz palestras proferidas por pessoas surdas e que abordam diversos temas,
como a Lei do dia do Surdo, com a palestrante Ingrid da Silva Witzel. Para que os
participantes possam entender mais do trabalho da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (Feneis), a palestrante Shirley Vilhalva trata do tema "Feneis - 20
anos de luta". A última palestra da noite fica por conta de Elisa Ferreira Borges, que vai
expor sobre a linguagem de sinais.
O evento acontece hoje (25), às 19 horas, na Associação Campo-grandense dos profissionais
da Educação Pública (ACP), que fica na rua 7 de setembro, 630, no centro da Capital. O
público alvo é toda a comunidade surda, familiares e pessoas ligadas ao movimento de
surdos no Estado. Fonte: Noticias MS

Aracaju – Sergipe
Dia Nacional do Surdo é celebrado na Assembleia Legislativa
24/09/2009 12:20
Habacuque Villacorte, da Agência Alese

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 24, foi transformada em sessão
especial em homenagem ao Dia Nacional do Surdo, atendendo a uma indicação do deputado
estadual Wanderlê Correia (PMDB). Além dos parlamentares e de setores da imprensa, também
prestigiaram a palestra os representantes da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos de Sergipe (Apada/SE) e do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo em S
Foto: Maria Odília, da Agência Alese

Foto: Maria Odília, da Agência Alese

Foto: Maria Odília, da Agência Alese

sergipe (Ipaese).

Ao fazer a saudação inicial, o deputado Wanderlê Correia disse que “as duas instituições
dignificam o Estado de Sergipe com a realização de um trabalho social maravilhoso. Junto com
nossa assessoria, realizamos uma pesquisa com o objetivo de obter informações a respeito da
realidade que envolve os deficientes auditivos. Contamos com a ajuda do secretário de Estado da
Casa Civil, Oliveira Júnior, que é pai de um deficiente auditivo e pesquisador do tema”, comentou.
Wanderlê citou profissionais como os professores Fernando Capovilla e Walkiria Raphael que
defendem que o reconhecimento e o estímulo ao uso e ensino da Língua Brasileira de Sinais é,
talvez, o mais relevante passo que se pode dar para criar oportunidades adequadas de
aprendizagem, de realização pessoal e de ganho de qualidade de vida para o surdo. Para inovar, o
deputado disse que o avanço no ensino da língua de sinais e na formação dos surdos permite que
eles expressem na tribuna os seus próprios problemas.
“Esse exemplo pode levar esta Casa a refletir sobre a questão da acessibilidade, por exemplo. Já
deveremos nos preparar para, no futuro, termos aqui representantes do povo que também tenham
dificuldade de falar”, colocou.
Por sua vez, a presidente da Apada/SE, Maria Lygia Maynard, agradeceu a homenagem. “Foi uma
alegria enorme receber este convite do professor Wanderlê, mas eu confesso que não contava que
a repercussão fosse tamanha. Agora nossa esperança é que Comissão de Educação da AL já tem
conhecimento das nossas dificuldades e, certamente, essa nossa preocupação será encaminhada
à Secretaria de Estado da Educação para ver se a gente consegue regularizar a parte do ensino
fundamental que não é possível continuar da maneira atual. A „Casa do povo‟ hoje nos dá essa
esperança”, colocou.
Em seguida, Lygia Maynard reclamou do abandono, por parte das autoridades, da instituição com
quase 20 anos de existência. “As necessidades financeiras são muitas. Agora, o principal é que o
Poder Público se conscientize que a educação fundamental tem que ser com inclusão, porque em
uma sala de aula onde estão 20 ouvintes e cinco surdos, a professora vai dar atenção a quem?
Aos ouvintes ou aos surdos? E na sala de recursos que nós temos as aulas são três vezes por
semana. Como os surdos vão acompanhar”, questionou.
“Nós precisamos repensar nessa tão badalada inclusão, porque não pode continuar da forma atual
porque o surdo continua excluído. O Poder público precisa reconhecer o papel que nós
representamos na sociedade. A APADA atende a todo o Estado de Sergipe e nós recebemos
crianças do interior que, diariamente, vêm em busca do reforço pedagógico. E o Governo do
Estado precisa ter conhecimento disso”, completou a presidente da APADA/SE, cobrando a
presença de um intérprete em todas as agências bancárias do Estado, algo que já é estabelecido
por lei.
Na tribuna, o estudante do 2º ano do Ipaese, Geraldo Ferreira Filho, acompanhado de um
intérprete, colocou que o Dia Nacional do Surdo é muito especial; detalhou as atividades do
Instituto, junto aos deficientes e aos seus familiares; e fez um resumo histórico dos avanços
conquistados pelos surdos ao longo dos anos. “Em Sergipe, esse progresso tem que avançar.
Nossa sede não comporta todos os surdos. Tem os grupos do interior ainda. Também não temos
recursos para pagar os professores. É uma honra está aqui e estou muito emocionado”, disse
Geraldo Filho, através do intérprete. No fim da explanação, dois outros alunos do Ipaese
encenaram para os deputados presentes no plenário o poema “Deficiências”, de Mario Quintana.
Fonte: ALESE

Ipatinga - Minas Gerais

21/09/2009
Câmara aprova Dia Municipal do Surdo
Com a proposta, o Poder Público passa a contribuir com atividades que possibilitem
a inserção do portador na vida social e política
Segundo dados do IBGE, estima-se que entre 1 a 1,5% da população brasileira
possua algum tipo de deficiência auditiva. No país, o dia 26 de setembro já foi

reservado como Dia Nacional dos Surdos.
Nesta segunda-feira (21/09), os parlamentares de Ipatinga aprovaram projeto de lei
109/09, que institui o Dia Nacional dos Surdos, também a ser comemorado em 26 de
setembro. A data foi escolhida porque a criação do Instituto Nacional dos Surdos, no
Rio de Janeiro, foi em 26 de setembro.
Em Minas, o dia já existe, mas “era necessário uma adequação municipal e é uma
referência. Este dia já é considerado o dia Nacional do Surdos e também já faz parte
do calendário do Estado de Minas, mas para que o poder Público possa promover
ações que defina".
O projeto aprovado por unanimidade é de autoria do vereador Agnaldo Bicalho (PT),
que defendeu na Tribuna a proposta para seus colegas parlamentares.
Estima-se que haja 150 surdos no Vale do Aço. “Mas sabemos que exista enorme sub
notificação, porque este número (150) refere-se apenas aos portadores de surdez
adultos que freqüentam a Associação”, disse o estudante de libras (linguagem de
sinais), Marlon Rodrigues Soares, que esteve no Plenário para acompanhar a reunião.
Marlon relembrou que atualmente há um grande número de deficientes auditivos que
sofrem preconceitos e não conseguem estudar “porque as escolas recebem este tipo
de portador, mas nem sempre os professores têm este preparo, o que é lamentável.
Um mapeamento do Governo Federal dá conta que maioria dos surdos só consegue
estudar até o ensino fundamental. Em Ipatinga, por exemplo, só temos conhecimento
de quatro surdos com curso superior”, lamentou Marlon, que foi motivado a estudar a
linguagem de sinais para ajudar na Igreja em que freqüenta.
Passeata - A primeira passeata de Ipatinga ocorrerá em 26 de setembro, saindo do
Parque Ipanema, com destino a Praça 1º de Maio, no Centro de Ipatinga. Na Praça,
existirá apresentação de coral, teatro, danças, história com surdos cegos e história
relacionadas aos surdos.
O evento tem a presença de surdos e ouvintes de várias cidades mineiras, a exemplo
de Belo Horizonte, Valadares, Caratinga, Manhuaçu, dentre outras.
Fonte: Câmara Municipal de Ipatinga - MG

João Pessoa - Paraíba
Realização de sessão especial comemora „Dia do Surdo‟
25/09/2009 - 09:55

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou na tarde da quinta-feira (24) uma sessão
especial em comemoração ao „Dia Nacional do Surdo‟, comemorado no dia 26 de setembro. A
vereadora Eliza Virginia (PPS) foi a propositora da sessão. Para Virginia, apesar das
conquistas que a comunidade surda tem alcançado, principalmente depois do decreto de lei
5.526/2005, o deficiente auditivo ainda sofre com barreiras de comunicações.
“Principalmente com a falta de dispositivos que garantam a informação da comunidade surda
na televisão, nas repartições púbicas, hospitais, enfim, ainda há muito a ser conquistado”,
destacou. Durante a sessão, houve a apresentação de um coral de estudantes especializado
em se apresentar para surdos e ainda uma pequena encenação teatral, também dedicada aos
deficientes auditivos.
Participaram da sessão algumas instituições ligadas à comunidade surda, como o Centro
Educacional de Referência para Surdos e a Funad.
Marcos Wérick Fonte: CMJP

Rio Branco - Acre
Dia Nacional do Surdo será comemorado com palestras
e ações de cidadania
Ernani Baracho, Assessoria SEE
24-Set-2009

Homenagens acontecerão a partir desta quinta-feira, 24, no auditório da Escola José
Ribamar Batista

Em homenagem ao Dia do Surdo, entidades que representam a classe receberão ações de cidadania e palestras (Foto:
Assessoria SEE)

No dia 26 de setembro, se comemora o Dia Nacional do Surdo. Em Rio Branco, a data não
passará em branco pelo Centro de Apoio ao Surdo (CAS) que em parceria com a Associação
dos Surdos do Acre (ASSACRE) e Centro Estadual de Educação de Surdos (CEES), realizará
uma vasta programação que inclui palestras e serviços de ação social. As homenagens
acontecerão a partir desta quinta-feira, 24, no auditório da Escola José Ribamar BatistaEJORB.
A abertura das atividades, programada para às 08 horas, conta com o palestrante Elson Dias

que discorrerá sobre as barreiras encontradas pelas pessoas portadoras de Hanseníase. No
local, também haverá emissão de documentos como Carteiras de Identidades (RG) e CPF,
além de aplicação de vacinas para vários tipos de doença e apresentações culturais.
Na programação, que se estende até sexta-feira, 25, os surdos terão ainda palestras sobre
diversidade sexual, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e gripe suína.

Mato Grosso do Sul
24/09/2009 » 16:01

Três Lagoas comemora o Dia Nacional do
Surdo com festa
Thiago Esteffanato

Neste sábado (26) Três Lagoas vai comemorar o Dia Nacional do Surdo com o 2º
Festlibras.
A festa tem por objetivo promover uma confraternização entre os surdos, amigos,
familiares e dessa forma conscientizar a comunidade para a inclusão.
Três Lagoas tem uma média de 90 surdos, destes, 23 alunos com problemas de surdez
estudam na escola estadual Afonso Pena.
A 2ª Festlibras acontece na Aems à partir das 13 horas. Toda a comunidade está
convidada para participar dessa festa de inclusão social.Fonte:Jornal do Povo -

6/09/2009 » 11:00

Uma apaixonada pelos surdos
Denilson Pinto

Foto: Danilo Fiuza

A professora de Libras Tânia Aparecida Lima Mariano

Tânia Aparecida Lima Mariano, 42 anos, quando tinha apenas 24, atuando como professora de
Geografia e estava grávida de sua filha Karen Maria, hoje com 18 anos, jamais imaginava que naquele
momento sua vida iria mudar completamente de rumo. Ela acabou contraindo rubéola e sua filha acabou
tendo problema de surdez. Ao ver a infância de Karen passar na sua frente, sem dar “sinais” de
comunicação, aprender LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais - tornou-se uma obsessão. Em 2000,
finalmente conseguiu realizar o seu sonho e o que era uma necessidade tornou-se uma paixão. Hoje, ela é
especializada no assunto e atua como professora de LIBRAS na rede pública de ensino, bem como ensina
a linguagem aos acadêmicos de vários cursos da UFMS E AEMS. No Dia Nacional do Surdo, ele concede
esta entrevista, falando um pouco das conquistas e desafios de quem enfrenta esse problema.
JP - O que a levou a se especializar em LIBRAS?
TANIA APARECIDA LIMA MARIANO - Eu contraí rubéola, doença que impede a formação da
célula da audição na gestação da minha filha que tem surdez severa a profunda . A necessidade de
comunicação entre minha filha e eu, bem como com os seus amigos surdos, me fez procurar um curso
onde a minha amiga e primeira Professora de LIBRAS Marilene, hoje minha colega de trabalho, me
mostrou o universo dessa Linguagem linda e necessária aos meus dias. Toda minha família vive a
LIBRAS.
JP - O que os surdos têm a comemorar nessa data?
TANIA - A Comunidade Surda Brasileira comemora em 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo, data
em que são relembradas as lutas históricas por melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde,
dignidade e cidadania. A Federação Mundial dos Surdos já celebra o Dia do Surdo, internacionalmente, a
cada 30 de setembro. No Brasil, o dia 26 de setembro é celebrado devido ao fato desta data lembrar a
inauguração da primeira escola para Surdos no País, em 1857, com o nome de Instituto Nacional de
Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atual INES-Instituto Nacional de Educação de Surdos.
JP - Existe ainda discriminação com relação aos portadores de deficiência auditiva?
TANIA- Sim e é preciso trabalhar muito ainda em prol da inclusão para uma maior conscientização e
afastar os estigmas que ainda permeiam a sociedade. Muitos ouvintes ainda não dão atenção nem
importância
para
o
surdo
e
o
rotula
de
incapaz.
JP - Quais os grandes desafios a serem superados pelo surdo?
TANIA - As barreiras da comunicação e a discriminação são entre outros dois grandes desafios a serem
superados pelo surdo para chegar a uma universidade e ter a sua profissão.

JP - Qual é a realidade aqui em Três Lagoas, envolvendo esse tipo de deficiência?
TANIA - Os surdos estão assegurados pelo Decreto Lei n° 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que
Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, contando com apoio de intérpretes em
salas de aula. Com a chegada constante de novos moradores existente no Município, também chegam
surdos de outros Estados que sentem a falta de apoio de um intérprete na assistência social bem como
todas
as
repartições
públicas
que
deveriam
prestar
esse
atendimento.
JP - Aqui em Três Lagoas o surdo está tendo oportunidade de trabalho?
TANIA – Sim. Algumas indústrias, comércio e supermercados oferecem vagas para os surdos, porém o
surdo trabalha sem se comunicar apenas com mímicas. Deveria se pensar em preparar a empresa
oferecendo cursos básicos da Linguagem de Sinais para os ouvintes antes de inserir o surdo no quadro de
colaboradores.
JP - Qual é a maior dificuldade do surdo, na questão educacional ou na área de trabalho?
TANIA - São as barreiras atitudinais e os estigmas da sociedade. O surdo adulto ainda encontra
dificuldades em ser aceito no mercado de trabalho, uma vez que suas reais potencialidades ainda não são
reconhecidas pela classe empresarial por falta de informações e pelo preconceito relativo aos portadores
de necessidades especiais em geral.
JP - Qual é o grande exemplo que você citaria de superação diante ao problema da surdez?
Tânia: Thomaz Alva Edson - Grande inventor da lâmpada elétrica. Marlee Martlin - A primeira atriz
surda que ganhou Oscar de melhor atriz. Helen Keller – profesora surda e cega, que revolucionou o ensino
dos surdos e cegos. Vanessa Vidal - Miss Ceará e 2ª colocada do Mis Brasil 2008. Ludwig Van Beethoven
- grande músico, elemento da transição entre o Classismo Romantismo com formas clássicas herdadas de
Mozart . Para a nossa comunidade surda aqui em Três Lagoas/MS, o aluno Wanderson ,do 1° ano do
Ensino Médio da Escola Afonso Pena. Ele é um exemplo de superação. Trabalha e estuda, é muito
educado, é um grande vencedor.
JP - Qual é a mensagem que você dá para a mãe que acabou de descobrir que seu filho é surdo?
TANIA - Nossos filhos podem nascer surdos, mas não devem permanecer mudos.Temos que dar voz a
eles e a LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) é o melhor caminho.

Guarapuava - Paraná
Geral
Guarapuava tem poucos intérpretes de Libras 26/09/2009

Neste sábado comemora-se o Dia Nacional do Surdo. Em
Guarapuava e em todo o Paraná, essas pessoas enfrentam
dificuldades no atendimento de repartições públicas e nas
escolas. A falta de intérpretes em Libras (Língua Brasileira de
Sinais) atinge as principais instituições e escolas, não sendo
possível cumprir a lei.
Vagas existem, contudo, o cargo, na maioria das vezes, não é
preenchido. Os profissionais da área são disputados por diferentes instituições. Para ser
intérprete, o candidato deve prestar uma prova de proficiência, que no Paraná é realizada pelo
Pró-Libras da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e pela Feneis (Federação Nacional de
Educação e Integração dos Surdos).
O reconhecimento oficial da Libras a partir da lei estadual 12.095 de 1998, da lei federal nº
10.436 de 2002 e do decreto federal nº 5.626 de 2005 atestou necessidades para a inclusão e
educação do surdo, entre elas a presença do tradutor e intérpretes de Libras/Língua
Portuguesa. Com isso, as escolas devem ter profissionais capacitados. Os órgãos de
atendimento público também devem ter profissionais que possam prestar atendimento.
A situação dos surdos foi manifestada por Rosane Suzin, que relatou a falta de apoio das
instituições (com tradução de Iraci Suzin). "A lei está muito bonita no papel, mas falta muita
coisa. Há muito descaso e discriminação. Nós fizemos diversas manifestações em Curitiba
pedindo melhorias no atendimento e educação dos surdos em todo o Estado. Apenas a UFPR
atendeu nosso apelo e abriu uma graduação em Libras".
Segundo a diretora administrativa da Feneis-PR, Iraci Suzin, os candidatos que fazem as provas
para intérpretes chegam mal preparados. "Os surdos avaliam os candidatos. A pessoa precisa
ter um ótimo conhecimento em Libras para interpretar e traduzir, mas a taxa de reprovação é
alta".
A única escola em Guarapuava que realiza formação em Libras e preparatório para a proficiência
é a Vitória Idiomas. O curso tem duração de um ano e meio, dividido em dois níveis - básico,
com 120 horas, e intermediário, 40 horas. Atualmente há 55 alunos em três turmas no nível
básico e 14 alunos no intermediário.

MACEIÓ - ALAGOAS
Notícia completa no jornal impresso.

Ação educativa marca Dia Nacional do Surdo

Maceió

09h32,

26 de setembro de 2009

Google

O centro de saúde auditava da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas
realiza neste sábado, dia 26, das 9h às 16h no hall do supermercado Hiper
Bompreço do Shopping Maceió uma ação educativa para homenagear o dia
nacional do surdo, celebrado neste 26 de setembro.
Durante todo dia uma equipe de multiprofissional estará no local esclarecendo
dúvidas e alertando para os cuidados com a audição, como também divulgando os
direitos do deficiente auditivo.
Ação Solidária
Ainda neste sábado profissionais da Adefal participam de uma ação voluntária
na Faculdade de Tecnologia de Alagoas - FAT, a equipe composta por
multiprofissionais estará realizando um trabalho de alerta para os cuidados com a
hipertensão arterial. Na ocasião os pacientes passaram por aferição de pressão,
cálculo de massa corporal-IMC e os que forem identificados riscos receberam
orientações de profissionais de nutrição e de educadores físicos.
Também na FAT o serviço de saúde auditiva da Adefal estará realizando um
serviço de triagem auditiva para identificar possíveis perdas auditavas nos
pacientes.
O evento acontece das 9h ao 12h é aberto ao público em geral. A FAT fica
localizada na Av. Presidente Roosevelt, 1200 – Serraria.
Fonte: Assessoria

Porto Velho - Rondonia
INCLUSÃO - Surdos-mudos realizam manifestação por melhores oportunidades

Sexta-Feira , 25 de Setembro de 2009 - 8:54
Na manhã desta ultima quinta feira (24) por volta das 10h:00, na praça Getulio Vargas, centro de Porto
Velho, uma manifestação de surdos-mudos tomou conta da praça e passou pela avenida sete de setembro,
eles foram as ruas munidos com faixas e cartazes que entre muitas coisas solicitavam oportunidade de
trabalho para os deficientes auditivos.
Segundo a coordenadora Elielza Reis da Silva, a manifestação reivindica a integração dos surdos-mudos
com toda a sociedade, assim também como mais interpretes de LIBRAS para atender á todos que
precisam desses profissionais.
“Queremos a criação de mais salas bilíngües para podermos realizar a integração da melhor maneira
possível, e para isso dependemos da contratação de mais interpretes, os surdos-mudos esperam contar
com o apoio da sociedade e de órgãos governamentais para poder atender as suas solicitações” concluiu
Elielza.
Os surdos-mudos comemoram o dia deles no próximo sábado (26) e a manifestação faz parte das varias
atividades programadas para esse dia.
CONFIRA FOTOS:

Fortaleza - Ceará

Dia nacional
Surdos em caminhada reivindicam inclusão
26 Set 2009 - 00h20min

O Dia Nacional dos Surdos é comemorado hoje em todo o Brasil. Mas, na manhã de
ontem, na Capital, os surdos anteciparam as comemorações em uma caminhada em
favor dos seus direitos. Eles saíram do Instituto Cearense de Educação dos Surdos
(Ices), na avenida Rui Barbosa, e caminharam pela avenida Antônio Sales até a Praça da
Imprensa, ao som da banda do Corpo de Bombeiros do Ceará. Na caminhada, faixas e
cartazes pediam mais atenção aos problemas enfrentados pela comunidade surda.
"Nós sempre mostramos à sociedade as questões específicas dos surdos em relação à
língua e à cultura", afirmou a diretora do Ices, Margarida Pimentel. Este ano, o destaque
foi para a educação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os surdos, segundo a
diretora, têm uma forma diferenciada de aprender, que é por meio da Libras. "É uma
língua oral, independente de outras línguas", explicou. Conforme Margarida, o surdo,
aprendendo com Libras, se desenvolve melhor, por isso a língua de sinais deve ser
prioridade na educação da comunidade surda.
"Quando se fala em inclusão, se pensa logo em colocar os surdos em uma escola regular
com um intérprete só para ele. Mas nós não vemos isso como o mais adequado",
comentou Margarida. De acordo com a coordenadora pedagógica do Ices, Juliana de
Brito, o ideal é que existam escolas específicas para os surdos, onde eles possam assistir
aulas ministradas em Libras. "Os surdos, diferente das outras deficiências, têm uma
linguagem própria. Por isso, eles precisam de um modo diferenciado de aprender para
se desenvolver melhor", reiterou.

Tuliane Rodrigues de Oliveira, 14, estudante do nono ano do ensino fundamental do
Ices, é prova disso. Desde os dois anos de idade, ela estuda no Instituto com uma
educação específica para surdos. O pai, Kleber Alves de Oliveira, 39, diz perceber a
diferença. "Eu acho muito bom ela estudar num lugar aprendendo com a linguagem
específica dela.``

E-Mais
>O Instituto Cearense de Educação dos Surdos (Ices) é uma instituição estadual voltada
para a educação de surdos. O Ices atualmente atende 450 estudantes, da educação
infantil ao nono ano do ensino fundamental, nos três turnos. O currículo do Ices é igual
ao da escola regular. A diferença é que os estudantes aprendem os conteúdos na Língua
Brasileira de Sinais (Libras).
>A Comunidade Surda Brasileira comemora no dia 26 de setembro o Dia Nacional do
Surdo, data em que são relembradas as lutas históricas por melhores condições de vida,
trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. No dia 30 de setembro, a Federação
Mundial dos Surdos celebra a data.
>No Brasil, o dia 26 de setembro marca a inauguração da primeira escola para surdos
no país em 1857, o Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atual
Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines).
>A caminhada em comemoração pelo Dia Nacional dos Surdos fez parte da
programação da semana cultural do Instituto Cearense de Educação dos Surdos (Ices).
Além da caminhada, os estudantes e toda comunidade surda da Capital participaram de
atividades esportivas e culturais, como a exposição ``As escolas de surdos no Brasil e
no mundo``.

Teresina – Piauí
25.09.2009 - 07:03:17

Dia Nacional do Surdo comemorado em Teresina

Em Teresina a data será comemorada no Círculo
Militar de Teresina a partir das 8h
No dia 26 de setembro é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Surdo.
Em Teresina, as festividades alusivas à data serão realizadas nesta sexta-feira
(25), a partir das 8h30, no Círculo Militar. O evento é organizado pela Associação
dos Surdos de Teresina (Aste), Centro de Apoio ao Surdo (CAS) e Colégio
Professora Consuelo Pinheiro (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais).
O Piauí comemora a data desde 2006. Este ano, serão lembradas grandes vitórias

das pessoas surdas, como a expansão da Língua Brasileira de Sinais (Libras –
oficializada em 2002), a inserção das pessoas surdas no mercado de trabalho e
desenvolvimento de tecnologias com essa finalidade, garantia de direitos,
inserção no vestibular (com a garantia da redação corrigida por pessoas
conhecedoras de libras), redução da discriminação, inclusão no programa Passe
Livre.
Porém, de acordo com Alviberta Cavalcante, uma das diretoras da Aste, ainda é
preciso avançar muito na garantia do respeito e da qualidade de vida das pessoas
com deficiência auditiva. O principal obstáculo, segundo as entidades ligads à
causa, ainda é a inclusão escolar. “Mesmo com tantos desafios, a comemoração
acontecerá pelo quarto ano seguido como forma de elevar a auto-estima das
pessoas surdas e de festejar suas conquistas”, relatou a diretora. Fonte:

28/09/09 11h54

Secretaria parabeniza surdos pelo seu dia
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência ressalta a importância do dia 26 de
setembro 2009 em comemoração ao Dia Nacional do Surdo em São Paulo e em todo o Brasil, para
valorizar a data dedicada por uma maior inclusão dos surdos na sociedade.
Dia Nacional do Surdo, um dia muito especial para todos - ouvintes, surdos, intérpretes, familiares, professores e
amigos - que contribuem nessa luta junto à comunidade surda, visando a construir sua identidade no âmbito social,
político e cultural com a perspectiva de desenvolvimento da criança surda e o objetivo de homenagear os surdos. Um
dia em que são lembradas as reivindicações, lutas por melhores condições de vida, dignidade e cidadania, são
lembrados os direitos e desafios da comunidade surda por trabalho, educação, saúde, lazer e esportes, bem como o
pleno reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da cultura Surda em todas as instâncias sociais.
No Brasil, o dia 26 de setembro é comemorado como Dia Nacional do Surdo, devido ao fato da data lembrar a
inauguração da primeira escola para surdos no país, com o nome de Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de
Janeiro, inaugurado em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines).

Não somente pelo fato desta data lembrar a inauguração da primeira escola para Surdos no País, mas pelas lutas,
superações e conquistas, e entre as recentes conquistas alcançadas pela comunidade surda, destaca-se a oficialização
no Brasil, em 2002, da Língua Brasileira de Sinais, instituída pela Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002,
assinada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A lei estabelece a língua como meio de
comunicação legal.
Um dia para homenagear quem não escuta e tem uma percepção especial de tudo que acontece à sua volta e para
alertar a comunidade sobre a importância da língua de sinais. Um dia para mostrar que os surdos existem e que
precisam de um espaço no qual falam a sua língua, compartilhem a sua vivência, as dificuldades que enfrentaram e as

vitórias que conquistaram. É uma data para estimular os jovens e mostrar-lhes que podem chegar onde quiserem,
encorajá-los a refletir sobre a questão da acessibilidade no ambiente de trabalho, na convivência social, entre outros,
por meio de recursos como legenda e intérpretes de Libras, a fim de atender as necessidades diversas. É o começo
para a melhoria das condições de cidadania da pessoa com deficiência
Parabéns a todos os surdos que constroem a sua história e a história do Brasil com garra e determinação.

Fonte: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência-SP 28/09/2009

Publicado em 26/09/2009 - 14:36:33

Passeata marca dia Nacional dos Surdos no Vale do Aço
È a primeira vez que o evento acontece em Ipatinga
De acordo com a organização mundial de saúde no brasil há cerca de 15 milhões de
surdos e destes,350 mil não têm qualquer percepção auditiva, mas um diagnóstico
precoce pode dar um outro sentido à vida dessas pessoas.
Eliana do nascimento notou alguma diferença no comportamento da filha, que na época
tinha um aninho, ao fazer exames descobriu que Bárbara tinha perdido quase 100% da
audição. Nó caso na menina um transplante no ouvido esquerdo e aparelho para
massagear o direito resolveram problema.
Neste sábado,em Ipatinga foi realizada a primeira passeata do Dia Nacional dos Surdos
no Vale do Aço e cerca de 150 pessoas se reuniram no Parque Ipanema para lembrar a
data.Fonte:INTER TV Globo

PERNAMBUCO // CAMINHADA

Surdos participam de passeata no Centro do Recife
Publicado em 28.09.2009, às 11h28

Do JC Online Com informações da Rádio Jornal
Dois dias após o Dia Nacional dos Surdos, celebrado no último sábado (26), pessoas com
deficiência auditiva participam de passeata no Centro do Recife, na manhã desta segundafeira (28). A caminhada, promovida pela Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos (Feneis) em Pernambuco, segue da Avenida Conde da Boa Vista em direção ao Palácio
do Campo das Princesas.
Segundo a Federação, há cerca de 300 mil pessoas com deficiência auditiva em Pernambuco.
Entre outras demandas, o grupo reivindica a divulgação da Língua Brasileira de Sinais (Libras),
para que a sociedade conheça e saiba se comunicar com as pessoas com essa deficiência. Para
a representante da Feneis em Pernambuco, Patrícia Cardoso, o surdo tem seu direito
desrespeitado sempre que chega em qualquer lugar que não tenha um intérprete da língua de
sinais

Uberaba - Minas Gerais
26/09/2009 às 09:31

Escola Dulce de Oliveira comemora o 'Dia Nacional do Surdo'
A Escola Dulce de Oliveira, para surdos, comemorou ontem antecipadamente o
"Dia Nacional do Surdo". No evento, as crianças da oitava série fizeram uma
apresentação por meio de sinais da música Primavera, do cantor e compositor
Tim Maia. Aproximadamente 75 alunos, de dois a 45 anos de idade, são
matriculados no ensino regular (desde o jardim de infância até a nona série do
ensino fundamental).A semana comemorativa terá atividades que incluem até
mesmo um concurso de pipas. "O evento ainda não tem data definida, mas
ocorrerá na primeira quinzena de outubro", disse a diretora da escola, Ivone de
Castro Masssa. (SN) Fonte:Jornal de Uberaba - Minas Gerais

Espírito Santo
Ação Social promove Encontro Comemorativo ao Dia do Surdo
Postado em 28 setembro 2009

São Mateus - Hoje (26), a partir das 15h, acontece no Clube dos
Empregados da Petrobras (Cepe) o „I Encontro Comemorativo pelo Dia
do Surdo‟, em que serão discutidas políticas públicas para os surdos

mateenses. O evento é realizado pela secretaria de Ação Social e
Cidadania e toda população está convidada para participar.

Lei beneficiou surdos com reconhecimento de Libras
em MS
sexta-feira, 25 de setembro de 2009
Por: João Humberto
Foto: Giuliano Lopes
Através da lei 1.693, de 12
de setembro de 1996,
Mato Grosso do Sul passou
a reconhecer a língua
gestual, codificada na
Libras (Língua Brasileira de
Sinais), como meio de
comunicação objetiva e de
uso corrente.
Isso garantiu privilégio aos
surdos, principalmente na
área educacional, já que
em cada sala que houver
um deficiente auditivo, o
governo deve
disponibilizar um
profissional para a linguagem de sinais.
Autor da lei, o deputado estadual Maurício Picarelli (PMDB) esclarece que a elaborou com
base nas dificuldades que os surdos enfrentam, como falta de legenda nos programas de
televisão, falta de escolas públicas especiais, de professores habilitados. Isso, indiretamente,
afetava o ingresso deles em universidades e no mercado de trabalho.
“Depois da lei, o governo passou a treinar pessoas para exercer funções de comunicadores.
Essa linguagem também deve ser oferecida por serviços essenciais como os da polícia civil,
polícia militar, órgãos de saúde, educação e assistência social”, esclarece o peemedebista.
Neste sábado (26) é comemorado o Dia do Surdo no Brasil.

Vídeo: População comemora Dia do Surdo com
festa no Centro de CG
OMS estima que 5% da população no Brasil têm algum tipo de deficiência auditiva
Marcos Anelo

Cerca de 300 intérpretes auxiliam escolas em todo MS
Assista ao Vídeo
Você já imaginou como é se comunicar sem poder ouvir ou falar? Ao todo, 7 mil
pessoas conhecem bem essa realidade em Mato Grosso do Sul. Por isso, o dia dedicado
ao surdo mudo foi marcado, neste sábado (26), por várias apresentações, em Campo
Grande. O talento deu o ritmo.
As pessoas que pararam para admirar a apresentação de dança escutava a música, mas
os dançarinos não ouviam nada. A Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) surgiu por
causa da surdez. Para bater palmas não é preciso bater as mãos. Basta agitá-las.
As atividades no Centro da Capital foram realizada para comemorar o Dia do Surdo e a
população ouviu o recado. Everton Souza ficou admirado e já ensaia os primeiros gestos
da linguagem dos sinais.
“Já sei fazer a letra A, B, C e D. Mas não sei mais do que isso. Não sei muita coisa não.
A gente sempre quer aprender e eu tenho vontade de aprender mais”, conta Everton.
A surdez não impede que eles trabalhem e estudem. Adriano Gianoto tem 27 anos e faz
faculdade de Direito e também de Pedagogia. Ele afirma que é extremamente
importante a linguagem dos sinais dentro das escolas.
Michel Estadúlio é intérprete de Libras há 12 anos e auxilia na comunicação dos surdos.

“Eu era evangélico e pensei e queria evangelizar os surdos. Depois eu vi que eles
precisavam de amigos e de alguém que os ajudasse”, conta Michel.
Fonte; TV Globo - MS
Atualmente centenas de intérpretes estão nas escolas fazendo a tradução para facilitar a
comunicação entre o professor e o aluno.
“Eu acredito que há mais de 300 intérpretes hoje na rede pública de ensino. Ainda é
muito pouco”, afirma a presidente do Centro Estadual de Atendimento ao deficiente da
Audiocomunicação, Cícera de Arruda.
O número é pouco se for levado em consideração que a Linguagem Brasileira dos Sinais
é a segunda língua oficial no Brasil. Por isso, já existe um decreto para para tornar a
Libras parte do currículo escolar.
“Nos próximos seis anos todas as escolas de Ensino Médio deverão ter dentro do
currículo. O Ensino Fundamental e a Educação Infantil também deverão incluir a
linguagem quando completar 10 anos”, explica a coordenadora do Centro Municipal de
Educação Especial, Maria Silvia.
Maria Regina tem 13 anos está no Ensino Fudamental. Ela acha que se a maioria souber
a língua dos sinais vai haver mais respeito, interação e diálogo.
Na rede estadual de ensino estão matriculados quase 500 alunos com surdez. A
Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 5% da população no Brasil têm
algum tipo de deficiência auditiva.
Dia do Surdo é festejado em Lauro de Freitas
26/9/2009
O Dia Municipal do Surdo foi festejado neste
sábado (26), em Lauro de Freitas, na Região
Metropolitana de Salvador. Um coral de libras,
linguagem de sinais usada pelos surdos, dava as
boas-vindas aos visitantes.
A feira de artesanato com os trabalhos produzidos
por eles mostrava o talento manual da criançada. O Dia Municipal do Surdo
foi também uma ocasião de lutar contra qualquer tipo de preconceito de
quem tem limitações físicas.
Cadeirantes e portadores de deficiência mental também participaram da
festa. No fim, ocorreu a tão esperada feijoada.FONTE:TV Globo - Bahia

