
RELEASE DO EVENTO REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO DE
2014

O CONDEFI-Santos realizará em 19 de setembro de 2014, o evento 21 de
setembro: “HISTÓRIA E DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM
SANTOS”. Esse evento tem o objetivo de marcar o dia 21 de setembro,
instituído como dia nacional da luta pelos direitos das pessoas com deficiência,
como forma de reconhecer a história de tantas conquistas dos, movimentos
sociais em nossa cidade. Na ocasião faremos o reconhecimento público e
homenagem às pessoas que, de forma persistente e firme, tem contribuído nos
diferentes espaços sociais para a garantia dos direitos das pessoas com
deficiência. Serão reconhecidos e homenageados: Luciano Marques e Maria
Francisca Almeida Souza: ativistas de direitos das pessoas com deficiência
desde a década de 1980, com determinação e muita força atuam até hoje em
muitas conquistas e desafios; Dra. Sandra Maria Hamuê Narciso, médica,
grande profissional de saúde com contribuição fundamental para a construção
de modelos de atenção à saúde das pessoas com deficiência capazes de
transformar a realidade em nosso município; Mestres Fabio Parada e Marcio
Rodrigues dos Santos: precursores da Capoeira para todos, acreditam nas
diferentes competências e possibilidades das pessoas com deficiência,
transformando a realidade a partir da prática cooperativa e solidária da
Capoeira; Renato Di Renzo e Claudia Regina Alonso Elias: personagens
incrivelmente criativos, competentes que, por meio da arte, da cultura e das
práticas inclusivas constroem espaços coletivos de vida pulsante e despojada
do preconceito, constituindo em nossa cidade, uma atmosfera transformadora
para todas as pessoas. Todas essas pessoas traduzem, em suas próprias
vidas, a crença em uma sociedade justa e igualitária, onde todas as pessoas
tenham a oportunidade de ser e estar, simplesmente, por serem humanas.
Quando: 19 de setembro 
Onde: Auditório da FEFIS/UNIMES - Av. Conselheiro Nébias, 536 
Que horas: 19h:30min
Informações: CONDEFI-Santos: (13)  3223-5281.
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