
 
05 DE OUTUBRO Dia da Ciência, Cultura e do Cinema Brasileiro. 

Nossa sociedade desenvolveu sua base em cima de estímulos visuais. No nosso dia-a-dia a 

comunicação visual acontece através de canais de TV, internet ou até mesmo fotos, isso é um 

fato indiscutível. A informação, cultura e lazer são um direito de todos, dentro do mundo 

globalizado. Porém, faltam produtos e serviços que atendam às necessidades de quem tem 

alguma deficiência, em especial as pessoas com alguma deficiência sensorial, no nosso caso, os 

deficientes visuais. 

   Os deficientes visuais necessitam de informações para que estejam inseridos na sociedade e 

para que tenham acesso à informação, cultura e lazer; o direito à acessibilidade pode ser 

concretizado através do processo de audiodescrição, que é a narração clara e objetiva de tudo 

aquilo que não pode ser percebido pelas pessoas que não enxergam, ou seja, é a tradução de 

fotos e imagens em palavras. Permitindo a igualdade de condições às pessoas com alguma 

limitação. 

   Encontramos na Legislação Brasileira, a obrigatoriedade da audiodescrição na programação da 

TV brasileira, conforme a Lei 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade) e o Decreto 5.296/04, que 

regulamenta essa lei.   Não obstante, a importância da audiodescrição; ser cada vez mais uma 

realidade em nossa sociedade, pois é por meio dela que alguns direitos estão garantidos aos 

deficientes visuais. 

                               
 

#descrição da foto: Imagem interna de um cinema. No centro a tela branca e a sua frente 

cadeiras perfiladas vermelhas vazias. 
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INTERESSES ESPECIAIS 
 

 No dia 23 de novembro de 2015, aconteceu em São Paulo à eleição dos Delegados da 

ONCEB (Organização Nacional de Cegos do Brasil), dentre os cinco delegados e cinco 

suplentes; a coordenadora Yara Araújo Gomes foi eleita delegada estadual e a técnica de 

Orientação e Mobilidade Vanessa Júnia Cortal como suplente, para representar as 

entidades do estado de São Paulo. 

 As técnicas da ASAC Dayse, Vanessa Júnia e Yara participaram da discussão sobre a Lei 

Brasileira da Inclusão-nº 13.146/15; (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania. 

                             
 

#descrição da foto: Imagem das técnicas da ASAC com Deputada Mara Gabrillii ( na 

cadeira de rodas) no auditório do evento. 

 

 

 De 24 a 27 de novembro aconteceram as Paralimpíadas Escolares que são organizadas 

pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2006. Referência mundial escolar, evento 



 
contará com mais de 700 atletas de 12 a 17 anos representando 24 Estados, o DF e o 

Reino Unido. 

 

 No dia 18 de novembro de 2015 a Diretora da Mary Kay; Eunice nos agraciou com um 

delicioso Dia da beleza. Vários assistidos, familiares e colaboradores participaram do 

evento. 

                                    

# descrição da foto: Imagem mostrando duas moças, Eunice em pé e as assistidas sentadas. 

Eunice faz limpeza de pele no rosto da assistida. 

 

  Em Novembro ainda tivemos o prazer de trabalhar com o fotografo Paulo Ochandiote, que 

fotografou nosso assistido Jean Carlos manuseando uma maquete tátil; para a produção 

do livro “Fronteiras da Globalização”, vol. 1; do Grupo Somos Educação. Este livro tem o 

intuito de mostrar que a deficiência visual não é um fator que impeça qualquer deficiente 

de realizar um trabalho. 

 

Datas Comemorativas de Novembro 

 01- Dia de Todos os Santos 

 02- Finados 

 05-Dia do Cinema 

 15- Proclamação da República 

 20- Dia Nacional da Consciência Negra 

http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-todos-os-santos/
http://www.calendarr.com/brasil/finados/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-designer-grafico/
http://www.calendarr.com/brasil/proclamacao-da-republica/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-consciencia-negra/


 
 22-Dia do Músico 

 27- Dia do Técnico de Segurança no Trabalho 
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