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Os deficientes surdos-mudos e visuais que procuram emprego, ao dirigirem-se aos Centros de 
Apoio ao Trabalho, criados pela Secretaria Municipal do Trabalho, objetivando a intermediação 
de mão-de-obra entre trabalhadores desempregados e empresas, encontram dificuldades para 
comunicarem-se. 
Essas pessoas não têm a oportunidade de adquirirem vagas disponibilizadas para elas, tão pouco 
conseguem cadastrarem-se, por falta de profissionais que os ajudem a entender, quais vagas 
existem, o que deve ser feito para o preenchimento da vaga, os requisitos, enfim, todas as 
condições para adquirir uma vaga oferecida. 
 
A Prefeitura Municipal vem se preocupando com pessoas que tenham algum tipo de deficiência, 
tanto que as Secretarias Municipais do Trabalho e da Pessoa com Deficiência, firmaram uma 
parceria visando a inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho. Como parte do 
programa, as duas secretarias criaram o 1º cadastro on line de pessoas com deficiência nos 
Centros de Apoio ao Trabalho. 
 
Os profissionais habilitados para comunicarem-se com os surdos-mudos são chamados de 
Intérprete de Libras, que é a Linguagem Brasileira de Sinais. Já as pessoas com deficiência visual 
terão à sua disposição o Método Braille, que é um sistema de leitura com o tato. O sistema braille 
é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos em relevo e o deficiente visual 
distingue por meio do tato. A partir dos 6 pontos salientes, é possível fazer 63 combinações que 
podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e notas 
musicais. 
 
É de suma importância atender notadamente as pessoas auditivas, pois segundo a Organização 
Mundial da Saúde, cerca de 10% da população tem algum tipo de deficiência, sendo que 3% 
deste total é de deficientes auditivos. Sendo assim, a linguagem de libras atenderá prontamente as 
pessoas deficientes surdos-mudos que precisam se comunicar para preencherem uma vaga 
oferecida pelos Centros de Apoio ao Trabalho da Capital. 
 
Conto com os nobres pares para aprovação deste projeto. 


