
Semana Municipal de Orientação e Conscientização sobre a  
Síndrome de Down (T21).

 

Segunda-Feira
21/03/2022 

 
 

Celebração, Orientação, Conscientização !
 

Horário : 14h
 

Local :  Largo Dr. Pio, ao ar livre CONVIDA teus amigos, tua família e vem!
Participação de  Grupos de Famílias T21, Instituições, Profissionais,  e todos que desejarem somar para Conscientizar,

Orientar e Celebrar a Vida das PESSOAS com Síndrome de Down (T21).
 

Atrações surpresa e voluntárias, varal de meias descasadas e!
 

Se possível usar camiseta amarela, branca ou azul.  
 

Solicitamos   por gentileza,  utilizem máscara e álcool em gel !
 
 

ABERTURA OFICIAL:
Através da Live da Secretaria  Municipal de Saúde 

Horário: 19h
Acesso: Página Prefeitura Municipal de Rio Grande/Facebook

 
 

21h 
Projeção das luzes simbólicas da Síndrome de Down(T21) azul e amarelo nos prédios da Prefeitura Municipal e Sociedade

Amigos do Cassino.

Prezados(as) estamos próximos a data 21 de março, data escolhida para celebrar e honrar a vida das Pessoas com Síndrome de
Down (T21), temos a certeza que apenas uma programação não  irá contemplar o que de fato merecem, mas desejamos
juntamente com vocês contribuirmos para orientarmos, conscientizarmos e principalmente despertarmos a reflexão em todos
nós sobre nossa conduta e responsabilidade em respeitar, de não excluir, de não limitar as Pessoas com Síndrome de Down(T21).

Cada PESSOA é única, as PESSOAS com Síndrome de Down também, e tem seus sentimentos, vontades e SONHOS.

Iniciamos esta Semana Municipal firmando o compromisso de trabalharmos para erradicarmos o capacitismo e o pressuposto
da incapacidade, uma de nossas metas é Oportunidades ! 
Projetamos em futuro breve que as próprias PESSOAS com Síndrome de Down estejam  preparando a Semana que é delas e por
elas, enquanto isso vamos auxiliando no caminho.
Participem das ações presenciais com todo cuidado, estamos aos poucos retornando , temos compromisso com sua saúde e de
sua família, solicitamos que as datas   em que é  participação presencial, por gentileza, utilizem máscara e álcool em gel e evite
abraços por enquanto  !

Aproveitamos para agradecer a todos que estarão envolvidos nestas datas e desejamos a todas Pessoas com Síndrome de Down 
 e suas famílias uma abençoada Semana Municipal de Orientação e Conscientização!

Atenciosamente, 
Coordenadoria Municipal da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades.

 

Prefeitura Municipal de Rio Grande
Coordenadoria Municipal da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades.

 



Prefeitura Municipal de Rio Grande
Coordenadoria Municipal da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades.

Semana Municipal de Orientação e Conscientização sobre a 
Síndrome de Down (T21).

Programação Interna / Capacitação.
 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência e 
Serviço Municipal de Fisioterapia,

promoverá:
 

Seminário 
“Síndrome de Down: Precisamos falar sobre”.

 
Tema: O que é Síndrome de Down, como podemos acolher, manejar e

trabalhar o cuidado na atenção primária, a importância do acompanhamento.
Presencial : profissionais de cada unidade de saúde e através de link para os Profissionais que estiverem nos Postos de

Saúde.
 

 Profissionais Convidados:
 Pediatra Dra. Luciana Lages

Fonoaudiólogo Narlon Bandeira de Souza
 Assistente Social Jamille Vieira Gaubert

 
Solicitamos por gentileza, utilizem máscara e álcool em gel !

 
 

Live Tema: Sexualidade e Vida Adulta na Síndrome de Down (T21)
 

Profissional :
Dra. Daniele Massuqueto de M. Yoshitomi 

 
Especialista em :

 Síndrome de Down (T21) - IEPSI 
 Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) - CBI of Miami 

 Medicina Ortomolecular - FAPES
 Membro do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinóide

 
Horário: 19h

Acesso: Página Prefeitura Municipal de Rio Grande/Facebook

Terça-Feira
22/03/2022

Quarta-Feira
23/03/2022



Sexta - Feira 
25/03/2022 Sábado

26/03/2022

Domingo
27/03/2022

Segunda - Feira
28/03/2022

Prefeitura Municipal de Rio Grande
Coordenadoria Municipal da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades.

Semana Municipal de Orientação e Conscientização sobre a 
Síndrome de Down (T21).

 Apae
Convida para momento de conversa sobre assuntos
referente as Pessoas com Síndrome de Down(T21).

 
Horário: 9h

Aberto ao público.
Agendar Presença pelo fone : 

 (53) 35 34 48 00
Solicitamos por gentileza, utilizem máscara e álcool em gel !

 
 

9h
Horário : Coordenadoria da Defesa dos Direitos das Pessoas

com Deficiência visita rádios para informar, orientar,
conscientizar sobre a Síndrome de Down (T21).

Praça Shopping Rio Grande convida a todos
para Celebrar a vida das PESSOAS com

Síndrome de Down:
 

14h
Abertura de Exposição sobre Pessoas com

Síndrome de Down (T21).
Oficinas de artes e música.

 
 18h Leitura para Todos.

 
Solicitamos por gentileza, utilizem máscara e

álcool em gel !
 
 

 
Para projetar novas ações pós-pandemia é necessário ouvir
e conhecer as Pessoas com Síndrome de Down(T21)  por isso

convidamos as Pessoas com Síndrome de Down e  dois de 
 seus responsáveis  para uma tarde de domingo agradável,

de reencontro, de diálogos e aproximação desta
Coordenadoria com os interessados.

Horário : 15h
Local : a confirmar até 25.03.2022

Confirmar presença através do whatsapp :
(53) 999 88 76 75 e/ou

(53)  99186-1515
 

Solicitamos por gentileza, utilizem máscara e álcool em gel !
 
 

Live de Encerramento da
 Semana Municipal da Síndrome de Down (T21)

e convidando para a Semana de
Conscientização sobre o Transtorno do

Espectro do Autismo (TEA).
 
 

Horário: 20h
 

Acesso: Página Prefeitura Municipal 
de Rio Grande/Facebook

 

 
Live Tema: 

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS)
 
 

Profissionais:
Dra. Raquel de Magalhães  Loureiro

Dra. Claudia Di Gesu  Thormann
 

Advogadas Especialistas em Direito
Previdenciário:

 
Horário: 19h

 
Acesso: Página Prefeitura Municipal 

de Rio Grande/Facebook

Quinta-Feira
24/03/2022


