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AUTOR: DEPUTADO SAULLO VIANNA

Institui o Mês "Abril Marrom", dedicado à
prevenção e combate aos diversos tipos
de cegueira e a reabilitação de pessoas
afetadas pela cegueira, no Calendário
Oficial no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS:

Artigo 10 - Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas o mês
Abril Marrom dedicado à prevenção e combate aos diversos tipos de cegueira e
à reabilitação de pessoas pela cegueira.

Artigo 20 - O mês Abril Marrom tem por objetivo mobilizar a população em
geral para a realização de campanhas e atividades sobre prevenção e combate
aos diversos tipos de cegueira, bem como sobre meios de reabilitação de
pessoas afetadas pela cegueira.

Artigo 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAUJO, em Manaus, 0B de 2019.
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Presidente da Comi de Promoção Social e Cultural



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

A presente propositura é melhorar, esclarecer e conscientizar em geral
com a participação maciça de todos os municípios no estado do Amazonas,
mobilizando todos para o mês de Abril ser comemorado o "Abril Marrom".

No decorrer de todo o mês de Abril, em caráter de conscientização, será
reforçado à população em geral sobre a importância do combate à prevenção,
do diagnostico precoce do correto tratamento, sobre a possibilidade de
reabilitação às diversas espécies de cegueira.

Atual no Brasil há mais de 1 ,2 milhões de cegos (visão corrigida igual ou
inferior a 20o/o é considerada como cegueira legal). A Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam
ser evitados ou tratados, portanto, isso significa que aproximadamente 700 mil
brasileiros com cegueira poderiam estar enxergando se tivessem recebido o
tratamento adequado, mas para que isso aconteça o acesso ao atendimento
médico oftalmologico é decisivo para alterar as condiçÕes oculares.

Em 2020 existirão no mundo 75 milhões de pessoas cegas e mais de
225 milhões de portadores de baixa visão (visão corrigida entre 20o/o a 60%),
sendo que 90% dessas pessoas são habitantes dos países subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.

Mesmo quem não tenha doenças oculares ou não use oculos deve
visitar o oftalmologista e fazer exames de vista, pelo menos, anualmente.
segundo pesquisa do IBGE, 80% dos 24,6 milhÕes de pessoas que possuem
alguma deficiência no Brasil, são cegas ou possuem baixa visão.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação
do presente Projeto, que reputo de interesse público.
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