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Semana de luta visa conscientizar 
que pessoa vem antes da deficiência
Evento gratuito terá palestras online entre 20 e 24 de setembro e celebrará o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Ariani Queiroz de Sá, presidente 
do Comude: direitos e prevenção

Samantha Ciuffa/JC Imagens

A pessoa vem antes de qual-
quer deficiência. Essa é a 
premissa que norteará a 

Semana Municipal de Preven-
ção às Deficiências, que começa 
nesta segunda-feira (20) e vai 
até sexta (24), em Bauru. Total-
mente gratuito, o evento trará 
palestras e lives que  chamarão a 
atenção para temas relacionados, 
como os direitos desses indiví-
duos, formas de inclusão social, 
alertas de prevenção e a impor-
tância do diagnóstico precoce. 
As discussões ocorrem neste pe-
ríodo porque, na terça-feira (21), 
é celebrado o Dia Nacional de 
Luta da Pessoa com Deficiência.

A Semana é promovida 
pela Prefeitura de Bauru, por 
meio da Secretaria do Bem-Es-
tar Social (Sebes), em parceria 
com o Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência (Co-

mude). Conta ainda com apoio 
do Unisagrado, Casa do Garo-
to (Programa Capacita), Apae, 
Instituto Care-Fundato, Sorri 
Bauru e Wise Madness.

Nesses quatro dias, serão 
realizadas ao menos 12 ações. 
Entre os participantes das ativi-
dades, está a secretária estadual 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Célia Leão (veja a 
programação completa em face-
book.com/comude.bauruense). 

“Parte dos eventos é de luta 
e a outra parte é de prevenção, 
porque têm várias deficiências 
que podem ser prevenidas, seja 

LARISSA BASTOS

DOZE AÇÕES
Programação completa 
pode ser conferida no 
Facebook do Comude

com vacina, exame do pezinho 
ou teste da orelhinha. E não é 
por acaso que o dia 21 de se-
tembro foi escolhido para ce-
lebrar o Dia de Luta. Como é a 
época em que começa a prima-
vera, é um tempo de renovação, 
de renascimento. E a data serve 
para despertar a consciência das 
pessoas com deficiência em re-
lação aos seus direitos”, expli-
ca a coordenadora do Comude, 
Ariani Queiroz de Sá, 59 anos.

Ela, que é cadeirante, ainda 
destaca a necessidade de haver 
um debate sobre a importância 
da educação inclusiva. “Toda a 
sociedade ganha com a diversi-
dade. Dessa forma, as pessoas 
crescem aprendendo a respeitar 
e conviver. Quanto mais se-
gregação, maior o preconceito. 
Quem não convive com alguém 
que tenha uma deficiência não 
é obrigado a saber as nossas 
necessidades. Tudo aquilo que 

você não conhece, inconsciente-
mente, acaba repudiando. Então, 
a pessoa tem que sempre vir an-
tes da deficiência. E o Dia Na-
cional de Luta está aí para mos-
trar que, antes da pessoa ter uma 
deficiência, ela é uma pessoa. A 
deficiência é apenas uma carac-
terística particular dela”, finaliza.
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e os links de transmissão estão 
no Facebook do Comude (face-
book.com/comude.bauruense).


