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PROJETO HAND TALK DO BRASIL FOI SELECIONADO COMO FINALISTA PARA
O PRÊMIO GLOBAL PLURALISM
O GLOBAL CENTRE FOR PLURALISM ESTÁ ANUNCIANDO A TECH START-UP
PARA PROMOVER ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUDITIVA COMO UM DOS MELHORES CANDIDATOS PARA O PRESTIGIOSO
PRÊMIO
NOVA YORK - 20 de junho de 2017 - Em reconhecimento pelas excelentes
conquistas em contribuição para uma sociedade mais inclusiva em todo o mundo, o
Global Centre for Pluralism, uma organização de pesquisa e educação internacional,
fundada pelo excelentíssimo Aga Khan e o governo do Canadá, está anunciando os 10
finalistas para o prêmio Global Pluralism de 2017. Selecionado por um júri internacional
de renome, o Hand Talk do Brasil foi escolhido como finalista para o prêmio inaugural
deste ano pelo seu trabalho, tendo construído pontes através da tecnologia entre a
sociedade e os estimados 7 milhões de pessoas com deficiência auditiva que vivem no
Brasil.
“Estamos testemunhando sociedades no mundo todo se tornarem mais profundamente
divididas. A necessidade por respeito e aceitação das diferenças é mais do que
urgente”, afirmou John McNee, secretário geral do Global Centre for Pluralism. “O
trabalho dos 10 finalistas do prêmio Global Pluralism e todos os nomeados é uma
demonstração sobre o que pode ser conquistado quando o pluralismo é colocado em
prática.”

O júri internacional, encabeçado por Rt. Hon. Joe Clark, ex-primeiro ministro do
Canadá, é composto de cinco membros independentes de várias áreas do
conhecimento. O júri revisou mais de 200 projetos de mais de 43 países. Após

1

consideração cautelosa, os finalistas foram selecionados por seus trabalhos
extraordinários e inovadores para o avanço do respeito à diversidade no mundo.

O Hand Talk se destacou entre os participantes pelo uso da tecnologia para oferecer
uma tradução automática da língua falada em língua de sinais, permitindo a
comunicação entre pessoas sem deficiência auditiva e aquelas que enfrentam estes
problemas. O projeto visa garantir mais oportunidades de acesso à educação às
pessoas com deficiência auditiva, especialmente aos analfabetos, para optimizar sua
inclusão na sociedade.

O Hand Talk já criou um personagem interativo em 3D, o Hugo, que torna a conversa
entre duas pessoas mais fácil de entender. Como líder neste campo, a ferramenta
auxiliou a melhorar a acessibilidade em empresas, dando a oportunidade às pessoas
com deficiência auditiva para se envolver com a cultura em seu ambiente de trabalho.

Dentre os 10 finalistas, três vencedores serão reconhecidos na cerimônia do prêmio
Global Pluralism, que ocorrerá no outono de 2017 (segundo semestre) em Ottawa, no
Canadá. Cada vencedor receberá $ 50.000 para desenvolver seus projetos.

Sobre o Global Centre for Pluralism
Fundado em Ottawa pelo excelentíssimo Aga Khan em parceria com o governo do
Canadá, o Global Centre for Pluralism é uma organização de caridade independente.
Inspirado na experiência do Canadá como um país diverso e inclusivo, o centro foi
criado para dar continuidade a resultados positivos ao desafio de uma vida em conjunto
pacífica e produtiva em diversas sociedades.
Membros do júri
-

Rt. Hon. Joe Clark, ex-primeiro ministro e ex-ministro de relações exteriores do
Canadá (presidente do júri);
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-

Dante Caputo (Argentina), membro do Conselho da Assembléia Permanente
pelos Direitos Humanos da Argentina; ex-ministro de relações exteriores da
Argentina;

-

Bience Gawanas (Namíbia), conselheiro especial do Ministério de erradicação
da pobreza e bem-estar social, Namíbia; ex-comissionário de relações sociais na
Assembléia da união africana;

-

Naheed Nenshi (Canadá), Prefeito de Calgary;

-

Pascale Thumerelle (França), ex-vice presidente, diretora de Responsabilidade
social corporativa, Vivendi, um grupo mundial industrial integrado em mídia e
conteúdo.
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