Movimento #Surdoehquemfala e Instituto Sorridents promovem
Atendimento Odontológico em Libras para Pacientes com deficiência
auditiva
Dia 26 de setembro comemora-se o Dia Nacional dos Surdos. Dados do IBGE mostram que o Brasil
possuí uma população de cerca de 10 milhões de deficientes auditivos.

São Paulo, xx de setembro de 2018 – O movimento #surdoehquemfala em parceria com
o Instituto Sorridents, braço social do Grupo Sorridents, vai disponibilizar entre os dias
24 e 25 de setembro, das 13h às 18h, consultas odontológicas gratuitas com intérprete
de Língua Brasileira de Sinais Libras. O instituto atenderá portadores de deficiência
auditiva da USP Leste e Instituto Severino Fabriani. A expectativa é que cerca de 80
pessoas com deficiência auditiva recebam atendimento odontológico gratuito na sede
do instituto, localizado na Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, 923 – Vila Cisper - Zona
Leste de SP. A partir desta ação, o Instituto Sorridents manterá uma agenda de
atendimentos 100% gratuitos com o Instituto Severino Fabriani. A organização já
atendeu diversas instituições, entre elas, a Pastoral da Criança, Amigos do Bem, entre
outras, e até o dia 17/09 receberá inscrições de novas entidades para prestar
atendimento gratuito de saúde bucal aos portadores de deficiência auditiva.
A iniciativa da ação #surdoehquemfala foi da jornalista Millena Machado, apresentadora
do Auto Esporte, TV Globo, que assumiu a luta pela inclusão dos Surdos na Sociedade,
nos Esportes e no Mercado de trabalho. “Essa parceria com o Instituto Sorridents é
importante na nossa caminhada que tem como objetivo aumentar significativamente a
qualidade de vida dos surdos dos deficientes auditivos”, afirma Millena Machado,
cocriadora do movimento #surdoehquemfala.
O mês de setembro é marcado por diversos eventos da comunidade surda e também é
conhecido pela coletividade como Setembro Azul. A razão do azul ser a cor-símbolo tem
raiz em um passado triste, mas serve como força propulsora para mudanças. Em 2008,
por conta da lei nº 11.796/2008, o Brasil instituiu o dia 26 de setembro como o Dia
Nacional dos Surdos.
Dados do IBGE mostram que o Brasil possuí uma população de cerca de 10 milhões de
surdos. Desses, 2.147.366 milhões apresentam deficiência auditiva severa, situação em
que há uma perda entre 70 e 90 decibéis (dB). Cerca de um milhão são jovens até 19
anos.
Essa ação do movimento #surdoehquemfala é parte de uma extensa agenda de
atividades apoiadas por diferentes empresas para desenvolver a empatia pelo surdo e a
importância da leitura labial e da Libras no dia a dia do brasileiro surdo. Para saber da
agenda completa, visite o site da jornalista www.millenamachado.com.br ou envie um
e-mail: contatos@milenamchado.com.br

Sobre o movimento #surdoehquemfala:
Criado em 2016 com o objetivo de conscientizar a sociedade e diminuir o preconceito
contra pessoas com deficiência auditiva, de modo a proporcionar aumento da oferta de
emprego para pessoas aptas ao trabalho no Brasil, e que tem a chamada “deficiência
invisível”.
Serviço: Instituto Sorridents
Local: Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, 923
Data: De 24 a 25 de setembro
Horário: das 13hs às 18hs

