Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural participa da Campanha Setembro
Verde em São Paulo
Apresentação de participantes das oficinas de Karatê do IOK será uma das
atrações na cerimônia de abertura da campanha
A campanha Setembro Verde tem como principal objetivo promover a
inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e tem como público-alvo,
além da própria pessoa com deficiência, sua família e toda a sociedade. A
campanha instituída pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de São Paulo e a Federação das APAES do Estado de São Paulo
- FEAPAES-SP, em parceria com a APAE de Valinhos, será realizada em
todo o Estado, ao longo de setembro, chamado o Mês da Inclusão. A data
foi escolhida por conta da comemoração do Dia Nacional da Luta da
Pessoa com Deficiência, celebrada em 21 de setembro, e os organizadores
da campanha pretendem tornar o mês de setembro referência na luta
pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência.
O evento de abertura da Campanha Setembro Verde 2017 está marcado
para o dia 31/8 na Assembleia Legislativa de São Paulo, na próxima quintafeira, e contará com a presença das APAES do estado, autoridades,
parceiros e entidades que apoiam a causa da pessoa com deficiência,
entre elas o Instituto Olga Kos, uma entidade reconhecida pela excelência
dos projetos de arte, dança e esportes que atendem cerca de 3.500
pessoas com deficiência intelectual ou em situação de vulnerabilidade
social, em 40 locais espalhados pela cidade de São Paulo. A apresentação
de Karatê dos participantes das oficinas de esporte do Instituto Olga Kos
abrirá a cerimônia.
Serviço:
Cerimônia de abertura da campanha do Setembro Verde em 2017
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201. São Paulo
Data: 31 de agosto de 2017 (quinta-feira)
Horário: 13h30.

