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BOLETIM ESPECIAL
Dia Mundial de Conscientização do Autismo – 02 de Abril 

 

As pessoas com deficiência têm recebido especial atenção pelo ordenamento jurídico brasileiro,
conquistando direitos, rumo a uma sociedade mais igualitária e sem barreiras. Em que pesem
os avanços na legislação para resguardar os direitos deste público, a efetivação de tais direitos
é fruto de batalhas diárias por parte da sociedade como um todo, tendo relevante papel sido
atribuído ao Ministério Público neste sentido.

Em relação às pessoas com autismo, importante contextualizar que uma das vitórias nesta luta
em busca de reconhecimento foi o estabelecimento do “Dia Mundial da Conscientização do
Autismo” (World Autism Awareness Day), data atribuída ao dia 2 de abril, conforme declaração
unânime em 2008 pela Assembleia Geral da ONU. 

Nesta data, entende-se como extremamente relevante a difusão de conhecimento acerca do
Transtorno do Espectro Autista, em suas diversas formas, de modo a conscientizar a sociedade
a respeito do tema, sobretudo em busca do fiel cumprimento às normas legais no que atina à
não discriminação e à inclusão social. Nas palavras do Secretário-Geral da ONU, António
Guterres: 

 

"No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, nós nos manifestamos contra a
discriminação, celebramos a diversidade de nossa comunidade global e fortalecemos
nosso compromisso com a plena inclusão e participação de pessoas com autismo.
Apoiá-los para alcançar seu pleno potencial é uma parte vital de nossos esforços para
defender a promessa central da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: não
deixar ninguém para trás."

 

Este ano, o foco escolhido pela ONU é “alavancar o uso de tecnologias assistivas para pessoas
com autismo”, objetivando a remoção de barreiras que obstam a plena acessibilidade.

No Brasil, oportuno divulgar a campanha que tem sido promovida  nas redes sociais através da
hashtag #eSeFosseSeuFilho, com a difusão de vídeos curtos, com relatos de pais e mães de

http://www.un.org/en/events/autismday
https://www.youtube.com/watch?v=Z6eukPlTnco&list=PLAgxFLdxWyxHKIn-SSegJ3F4FapSvi8Fb
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crianças com autismo, inclusive com a participação de atrizes famosas, buscando a
sensibilização e a reflexão do público sobre situações que envolvem constrangimento e
discriminação.

Em Curitiba, em consonância com o calendário mundial e reconhecendo a importância da data,
a Lei Municipal n°14.809/2016, incluiu no calendário oficial de eventos do Município a “Semana
Municipal da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista”, que deve acontecer
anualmente. 

Este ano, a Semana está com programação especial, desde o dia 30 de março até 7 de abril,
com diversos eventos voltados à inclusão da pessoa com autismo, dentre os quais destaca-se o
“V Simpósio Regional sobre Autismo”, previsto para o dia 6 de abril, das 8h às 16h30, no Salão
de Atos do Parque Barigui. Para saber mais, clique aqui. 

 

 

 

 

 
 

Livre de vírus. www.avast.com.

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-promove-semana-de-conscientizacao-sobre-o-autismo/49766
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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