
pRIMEIRA SEMANA DA PROGRAMAÇÃO ABRIL AZUL 
Orientação e Conscientização sobre TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISTA (TEA)

Prezados(as) estamos próximos a data 02 de abril , Dia Mundial de Conscientização Sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)!
 

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007 e no Município de Rio Grande em 2011 o atual Prefeito
Fábio Branco instituiu a Semana do Autismo, Lei 7034/2011.

 
Destaca-se dois dos principais objetivos  desta data :

 
- Propagar informações para a população sobre o Transtorno do Espectro do Autista, pois embora muitas informações estejam

acessíveis na internet, se faz necessário pausas para reflexão e mobilização para reduzir a discriminação e o preconceito.
 

- Aproximar através da escuta ativa o poder público e famílias de pessoas com Tea para constante reavaliação de serviços públicos
oferecidos, Leis já existentes e atenção as políticas públicas que melhor os atendam.

 
"O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico,

manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e
estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades."    

(Gov.br/Minsaude Linhas de Cuidado)
 
 

Azul é a cor predominante que representa as Pessoas TEA!
 

Iniciamos Abril Azul firmando o compromisso de aprendermos juntos com as famílias para sermos agentes multiplicadores de
informações, de ações e apoio para que sejam destinadas políticas públicas que atendam as especificidades das Pessoas com TEA, e

unir esforços para que as Leis já existentes sejam cumpridas. 
 
 

Cada PESSOA é única, as PESSOAS com Transtorno do Espectro Autista também tem seus sentimentos, vontades e SONHOS e
percebem tudo a sua volta. 

 
Quando nos referirmos ao Transtorno do Espectro do Autista, lembremos que antes do Transtorno, está a PESSOA e com esta

PESSOA uma MÃE, um PAI, uma Família que merecem respeito.
 

Aproveitamos para agradecer a todos que estarão envolvidos nestas datas e desejamos a todas PESSOAS com Transtorno do
Espectro do Autista e suas famílias uma abençoado Abril Azul de Orientação e Conscientização!

 
Nesta primeira semana do Abril Azul iniciamos divulgando e prestigiando as ações já agendadas pela 

 Escola Educação Especial Maria Lucia Luzzardi, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rio Grande,  Grupo de Famílias TEAmo
RG, e Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e Serviço Municipal de Fisioterapia.

 
 Convidamos a comunidade a participarem e indicamos que nas ações presenciais avaliem permanecerem de máscara e se possível,

utilizem álcool em gel !
 

Fiquem ligados em breve Programação da segunda semana Abril Azul!
 
 
 

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

 



Programação
Semana 1 - ABRIL AZUL 

 
Orientação e Conscientização sobre TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA).

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

 
Praça Shopping Rio Grande e 

Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rio Grande 
promovem e convidam :

"Neste sábado, 02, às 10h, serão inauguradas as vagas de estacionamento destinadas as Pessoas TEA – Transtorno
Espectro Autista. As ‘vagas azuis’ estarão localizadas em frente às entradas do Farol (principal) e Rio Grande (Supermercado

Guanabara), e serão identificadas através de um grande quebra-cabeças colorido, símbolo mundial da conscientização do
autismo, grafitada pelo artista urbano Gui Gerundo. 

O Praça Rio Grande Shopping também é pioneiro na cidade no treinamento  dado à
equipe de segurança do shopping no apoio às famílias com TEA – Transtorno Espectro Autista, como acolhimento, manejo e

orientação.
Por ser uma deficiência invisível, o treinamento proporciona acolhimento em ambientes

públicos, criando um espaço de respeito e convivência entre todos.". 
 

Assessoria de Imprensa - Praça Rio Grande Shopping Martha Papaleo Monteiro – MTB 0018724/RS Marketing: Michelle
Rossettini – MTB 9684
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Orientação e Conscientização sobre TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISTA (TEA)

 

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

 

 

03 de Abril
Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rio Grande

Escola Municipal de Educação Especial Maria Lucia Luzzardi
TEAmo RG,

promovem e convidam :
 

02 de Abril
Escola Municipal de Educação Especial Maria Lucia Luzzardi,

promove e convida :



Programação
Semana 1 - ABRIL AZUL 

 
Orientação e Conscientização sobre TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA).

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

06 de Abril
Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e

Serviço Municipal de Fisioterapia,
promovem e convidam :


