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1.   Apresentação



MUNICÍPIO: O VERDADEIRO PALCO DA INCLUSÃO

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorpo-
rada à nossa Constituição Federal em 2009, estabelece que todos os seus países signatários, e respec-
tivos entes federativos, devem empenhar esforços para que as pessoas com deficiência tenham acesso 
e possam usufruir em igualdade de condições de todos os bens, produtos e serviços nas áreas de 
saúde, educação, transporte, trabalho, lazer, esporte, cultura, habitação, comunicação e informação.

O Governo do Estado de São Paulo estabeleceu como prioritárias as ações em prol da pessoa com 
deficiência. Contudo, tão relevante quanto o fomento às políticas inclusivas por parte dos governos fede-
ral e estaduais, é a efetiva atuação de cada município. Relembrando as sábias palavras do governador 
Franco Montoro, ao afirmar que o estado é uma ficção jurídica e que o cidadão mora e atua no município, 
devemos valorizar e estimular a atuação municipalista para a promoção dos direitos fundamentais e con-
sequente melhora da qualidade de vida de toda a população.

Cabe ao gestor público municipal, consciente das necessidades de sua cidade, promover o acesso 
igualitário aos meios físico, social e econômico, fazendo com que a perspectiva das pessoas com 
deficiência seja contemplada desde o planejamento até a implementação e operação dos projetos, 
serviços e obras públicas. 

Nesse contexto, é fundamental que experiências e casos de sucesso sejam compartilhados, permitindo 
o aprimoramento e atualização das políticas públicas vigentes. Este é o intuito da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo ao realizar, em parceria com a Uvesp – União de 
Vereadores do Estado de São Paulo, a Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania.

Nos eventos da Caravana, temos um palco para a discussão sobre projetos de diferentes esferas, 
divulgação de ações locais e regionais de iniciativa do Poder Público e da própria comunidade, 
debates sobre ações inclusivas, além da apresentação de programas prioritários de nossa Secretaria. 

Queremos sensibilizar e mobilizar os gestores públicos municipais, o setor privado, as entidades do seg-
mento, a imprensa, a academia, enfim, todos, para que juntos possamos derrubar as barreiras físicas 
e, principalmente, atitudinais ainda existentes, permitindo o avanço para uma sociedade que de fato 
respeita e valoriza a diversidade. 

LINAMARA RIZZO BATTISTELLA,
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
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2. A CARAVANA

Apesar dos avanços e conquistas alcançados nas últimas décadas, presenciamos um cenário relati-
vamente novo de políticas públicas voltadas a atender às demandas das pessoas com deficiência.

É importante estar em sintonia com a legislação pertinente e com as diretrizes dos organismos 
nacionais e internacionais sobre deficiência, mas é igualmente estratégico propagar uma cultura 
de inclusão que permita, através da constante troca de informações e experiências, mover a socie-
dade no caminho de alternativas sociopolíticas inovadoras e eficazes.

Segundo o Censo 2010, o Estado de São Paulo tem cerca de 9,3 milhões de pessoas com defici-
ência (são 45,6 milhões em todo o Brasil, ou seja, aproximadamente 24% da população brasileira), 
que exigem condições específicas para o pleno exercício de sua cidadania.  
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1  BEBEDOURO – 22 de março 
2  VOTUPORANGA – 12 de abril
3  ITÚ – 26 de abril
4  LINS – 17 de maio
5  ARAÇATUBA – 21 de junho
6  REGISTRO – 09 de agosto
7  PORTO FERREIRA – 13 de setembro
8  LORENA – 18 de outubro
9  DRACENA – 22 de novembro
10  CAMPINAS – 13 de dezembro
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População do Estado de São Paulo por tipo de deficiência:

Nesse contexto, a 4ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania vem cumprir seu papel 
de fomentar a discussão sobre os direitos legalmente estabelecidos e o poder real de exercê-los no 
cotidiano, buscando expandir oportunidades sem restrições de qualquer natureza. A iniciativa é uma 
parceria da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência com a União de 
Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, com 
o apoio do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPcD).

Em suas edições anteriores, a Caravana já visitou os municípios de Jaú, Ribeirão Preto, Sorocaba, 
São José dos Campos, Presidente Prudente, Santos, São José do Rio Preto, Peruíbe, Fernandópolis, 
Americana, Piracicaba, Olímpia, Mogi das Cruzes, Catanduva, Lençóis Paulista, Assis, Itapetininga, 
Araraquara, Pariquera-Açu, São Paulo, Novo Horizonte, Botucatu, Bananal, Garça, Bertioga, Itapeva, 
Orlândia, Paraguaçú Paulista, Caconde e Cotia.

Este ano, estão programados eventos nas seguintes cidades:
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Participam representantes de cada região, como prefeitos, vereadores, autoridades, gestores 
públicos, representantes da sociedade civil, empresários, acadêmicos, imprensa, pes-
soas com deficiência e suas famílias, permitindo a apresentação de questões relevantes como: 

Nesta cartilha, estes assuntos são tratados de forma objetiva, apresentando aos municípios pro-
postas de ações concretas para o devido cumprimento da legislação vigente e que atendam as 
demandas das pessoas com deficiência e suas famílias, beneficiando toda a população.

Educação Inclusiva Transporte Mercado de Trabalho Acessibilidade Digital

Paradesporto Turismo Saúde e Reabilitação
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3. MODA INCLUSIVA: Quebrando paradigmas

Os eventos da Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania são encerrados com o Desfile 
de Moda Inclusiva, do qual participam pessoas com e sem deficiência da cidade e região. O objetivo 
é mostrar soluções que podem transformar o ato de se vestir em algo mais prático e confortável. 

Criado em 2009 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, 
o Concurso Moda Inclusiva visa apresentar e discutir novos conceitos de criação e desenho 
para a cadeia produtiva do setor, estimulando jovens designers brasileiros a contemplar a pers-
pectiva da pessoa com deficiência em seus projetos de vestuário, buscando ideias inovadoras 
para atender a esse segmento.

Em maio de 2012, o evento obteve reconhecimento internacional, quando looks vencedores foram 
apresentados na passarela da Feira de Milão, na Itália, levando a temática da inclusão ao centro 
das manifestações de vanguarda. Em novembro do mesmo ano, foi realizado, em São Paulo, o 
“I Fórum Internacional de Moda Inclusiva e Sustentabilidade”, reunindo especialistas, 
empresários, estilistas, professores e estudantes de escolas brasileiras e estrangeiras de design.

Este ano, o Concurso Moda Inclusiva tem dimensão internacional, atraindo participantes de 
todo o mundo para compartilhar ideias e soluções inovadoras, que podem contribuir no bem estar 
e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, bem como apresentar novos conceitos de 
usabilidade e sustentabilidade para toda a cadeia produtiva do setor.

Mais do que influenciar novas tendências para o mercado da moda, o Concurso Moda Inclusiva 
tem o desafio de propor a todos os setores da sociedade uma profunda reflexão sobre a necessi-
dade do desenvolvimento de produtos e serviços que levem em consideração a enorme diversi-
dade humana, atendendo equanimente às suas particularidades.
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4. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação de boa qualidade é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento social e econô-
mico de um país, pois além de permitir a aquisição de conhecimento, ajuda a consolidar valores e prin-
cípios fundamentais para a vida em sociedade.

De acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
realizado em 2010, 61,1% das pessoas com deficiência com mais de 15 anos de idade não têm ins-
trução ou possuem apenas o ensino fundamental incompleto. Da população brasileira com até 18 
anos de idade que está fora da escola, aproximadamente 70% é composta por crianças, adolescen-
tes e jovens com deficiência, segundo dados do Ministério da Educação. Entre os motivos desses 
números estão a ausência de acessibilidade arquitetônica nas instituições de ensino e a falta de 
educadores capacitados.

A Educação Inclusiva, um direito legal das pessoas com deficiência, caracteriza-se por propiciar 
a todos a mesma oportunidade de acesso, permanência e aproveitamento no ambiente 
escolar, independentemente das circunstâncias e necessidades específicas que cada aluno pos-
sua, utilizando, para tanto, metodologias de ensino que priorizam a diversidade. 

Além dos investimentos em infraestruturas acessíveis, mobiliário adaptado e recursos tecnológi-
cos, o modelo inclusivo de ensino requer, fundamentalmente, a capacitação continuada de pro-
fessores, orientadores, diretores e demais profissionais da área de educação, visando remodelar a 
dinâmica dos processos de ensino e aprendizado atualmente praticados.
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Nesse sentido, os municípios podem empenhar esforços
para o desenvolvimento de programas que objetivem:

1+1=2
Capacitação pedagógica permanente
de professores e funcionários;

Disponibilização de recursos tecnológi-
cos assistivos, mobiliário e equipamentos 
esportivos adequados nas escolas;

Construção e adaptação de escolas 
respeitando os critérios e normas de 
acessibilidade arquitetônica;

Treinamento de auxiliares de vida escolar, para acompanhar 
alunos com grave comprometimento de sua autonomia, 
ajudando nas rotinas de higiene, alimentação e locomoção 
dentro do ambiente escolar;

Formação de equipes multidisciplinares de apoio (formadas 
por professores, �sioterapeutas e psicólogos) que proponham 
soluções para melhorar a funcionalidade de alunos com de�-
ciência, orientando continuamente seus pais; 

Acessibilidade em laboratórios de informática e bibliotecas, 
com a utilização de periféricos e softwares que permitam 
acesso aos conteúdos digitais, linha braile, impressora braile 
e disponibilização do acervo em formato acessível.
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5. TRANSPORTE 

Tornar plenamente acessível o transporte público (seja sobre rodas, trilhos, aéreo ou hidroviá-
rio) representa, para a pessoa com deficiência, a possibilidade de ter acesso a todos os bens, pro-
dutos e serviços disponíveis, seja na educação, saúde, turismo, cultura, trabalho, lazer e esporte.

São muitos os desafios a serem vencidos nessa área. Além da obrigatoriedade de que 100% das 
frotas de ônibus municipais sejam plenamente acessíveis até 2014, é preciso criar condi-
ções para que toda a rede de transporte das cidades seja mais integrada e contemple as diretrizes 
de acessibilidade, tendo como referência o Decreto Federal nº 5.296/2004, as normas específicas e 
a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587/2012, que tem como um de 
seus princípios a acessibilidade universal.

Os municípios podem promover ações de:

•  Adaptação da infraestrutura de aeroportos, rodoviárias e terminais de ônibus para garantir 
acessibilidade arquitetônica e comunicacional;

•  Criação e fiscalização de vagas reservadas para pessoas com deficiência em vias públicas;

•  Instalação de semáforos sonoros para pessoas com deficiência visual;

•  Adaptação de pontos de parada, corredores e veículos da frota municipal;

•  Capacitação continuada de condutores, cobradores e demais profissionais do transporte 
público, orientando sobre o atendimento adequado à pessoa com deficiência;

•  Desenvolvimento de programas de incentivo a adaptação de veículos e serviços do 
setor de transporte.

•  No contexto estadual, fundamental são os esforços conjuntos para a unificação dos critérios 
de gratuidade das passagens para pessoas com deficiência e seus acompanhantes, garan-
tindo que uma mesma carteira seja válida e possa ser utilizada em todas as cidades paulistas, 
bem como no transporte intermunicipal.
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6. ACESSIBILIDADE DIGITAL

As tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, 
permeando as esferas social, política, econômica, educacional, cultural e, principalmente, pessoal. 
Neste cenário, a acessibilidade digital representa a disponibilização de dispositivos e mecanis-
mos em hardwares e softwares que permitam ou facilitem sua utilização por usuários que tenham 
algum tipo de deficiência. 

Além da acessibilidade operacional, deve-se garantir também o pleno acesso às informações 
on-line, por intermédio de sistemas plenamente navegáveis, textos que permitam ampliação do 
tamanho dos caracteres e sua vocalização por softwares de leitura, descrição de imagens e audio-
descrição de vídeos.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo promove a 
adoção de padrões de acessibilidade digital, tais como o padrão internacional Daisy (Digital Aces-
sible System) e as diretrizes recomendadas pelo W3C (World Web Consortium). Além disso, esti-
mula ações para a plena acessibilidade em telecentros, espaços que, ao oferecer acesso à Inter-
net e a diversos conteúdos digitais, criam oportunidades de capacitação, comunicação, negócios, 
trabalho e geração de renda para toda a comunidade.

Nesse contexto, os municípios podem trabalhar visando:

•  Criação de cursos acessíveis de capacitação em informática, de forma a atender a popu-
lação com deficiência;

•  Disponibilização de recursos e tecnologias de acessibilidade digital em escolas, bibliote-
cas e centros comunitários;

•  Capacitação de professores para o ensino de informática às crianças, jovens e adultos 
com deficiência;

•  Criação de telecentros plenamente acessíveis nas comunidades; 

•  Adequação dos sites das prefeituras, para que estejam de acordo com os requisitos de acessi-
bilidade obrigatórios pela legislação, disponíveis no e-MAG (Modelo de Acessibilidade 
em Governo Eletrônico), www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG.

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG
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7. MERCADO DE TRABALHO

De acordo com a Declaração da XXII Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de 
Governo, realizada em novembro de 2012, 80% das pessoas com deficiência em idade de trabalho 
estão desempregadas por falta de acessibilidade e de conscientização sobre as potencialidades desse 
segmento da população. Diante disso, os representantes dessa Cúpula proclamaram o ano de 2013 
como “Ano Ibero-americano para Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho”, reconhecendo a urgência em fortalecer as políticas públicas e iniciativas de inclusão laboral.

No Brasil, de acordo com dados da RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais), do Ministério do 
Trabalho e Emprego, referentes a 2011, apenas 0,7% dos postos de trabalho formal existentes são 
ocupados por pessoas com deficiência. 

Paralelamente aos esforços pelo cumprimento da “Lei de 
Cotas”, Lei Federal nº 8.213/1991, que, ao fixar percentu-
ais de vagas a serem preenchidas por pessoas com defici-
ência em empresas com cem funcionários ou mais, criou 
uma política afirmativa, é importante que sejam desenvol-
vidas outras soluções que possibilitem trabalho, renda 
e a inclusão econômica, visando principalmente às 
micro e pequenas empresas, responsáveis por aproxima-
damente 70% do mercado de trabalho brasileiro.

Iniciativas como o SEBRAE Mais Acessível, projeto 
apoiado pela Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo, que objetiva 
a capacitação e contratação de estagiários, aprendizes 
e profissionais com deficiência por micro e pequenas 
empresas, bem como o incentivo ao empreendedo-
rismo de empresários e futuros empreendedores com 
deficiência, devem ser disseminadas por todo o estado.
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Para tanto, os municípios podem se mobilizar, desenvolvendo ações para:

•  Contratação de pessoas com deficiência pelo setor público;

•  Adaptação de cursos já existentes para que possam ser ministrados a estudantes com deficiência;

•  Capacitação profissional de jovens e adultos com deficiência, através de parcerias com asso-
ciações, sindicatos, instituições de ensino e empresas privadas;

•  Criação de banco de dados on-line onde empresas possam oferecer vagas e pessoas 
com deficiência cadastrar seus currículos; 

•  Sensibilização e orientação de empresários quanto à contratação de pessoas com defi-
ciência, enfatizando práticas como:

a. Não adotar atitude diferenciada na análise de currículos; 

b. Contratar segundo o padrão da qualificação e não o da ótica da restrição;

c. Treinar a pessoa com deficiência com o mesmo procedimento aplicado às demais contratações;

d. Esclarecer dúvidas dos colegas de trabalho para dissolver eventuais práticas excludentes;

e. Atentar para a acessibilidade arquitetônica do local de trabalho, bem como para a ergono-
mia e usabilidade do mobiliário, seguindo os princípios do Desenho Universal;

f. Providenciar, quando necessário, programas de computador e ajudas técnicas que permi-
tam às pessoas com deficiência desenvolverem suas habilidades de forma plena;

g. Utilizar a comunicação corporativa para quebrar obstáculos atitudinais, inclusive com ferra-
mentas virtuais (blogs, newsletters, redes sociais).
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8. PARADESPORTO

A elaboração de políticas públicas de estímulo à prática de esportes, além de trazer benefícios compro-
vados à saúde e qualidade de vida, também tem papel social importante na formação do cidadão, na 
medida que possibilita o desenvolvimento de princípios, valores morais e éticos necessários para sua 
vida em sociedade.

Desde a instituição do Comitê de Apoio ao Paradesporto, em 2008, que criou o Plano de Ação 
Paradesportivo, essas atividades tiveram sua implementação acelerada no âmbito do Governo 
do Estado de São Paulo, incentivando a prática da atividade física, esporte e lazer por pessoas 
com deficiência em todos os níveis, desde o escolar até o alto rendimento.

A sétima colocação obtida pelo Brasil (com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de 
bronze) nas Paralimpíadas de Londres, em 2012, obtendo o melhor desempe-
nho de sua história, representa não apenas a confirmação do país como potên-
cia mundial no paradesporto, mas, também, o comprometi-
mento com a continuidade dos programas de esporte para 
pessoas com deficiência, visando não somente melhores 
resultados nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, mas, também, 
a plena democratização dos benefícios da atividade física à toda a população.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência já capa-
citou 2.500 professores de educação física da rede pública, sensibilizando e 
orientando sobre os critérios  de acessibilidade necessários para práticas espor-
tivas em praças, escolas e clubes.  Além disso, patrocina diretamente, desde 
2011, o Time São Paulo Paralímpico, composto por 36 atletas e 8 atletas-
guias de nove modalidades (atletismo, bocha, judô, natação, paracanoagem, 
tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, remo e vela), responsáveis nas últi-
mas Paralimpíadas por 60% das medalhas conquistadas pelo Brasil. Em 2012, 
estes atletas realizaram palestras nas 91 Diretorias Regionais de Ensino, 
demonstrando com suas experiências pessoais a importância do esporte 
para a inclusão social, ação esta que será levada para as redes municipais.
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, apoia desde 2010 o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) na rea-
lização do maior evento paradesportivo escolar do mundo, as Paralimpíadas Escolares. De 
2010 a 2012, cada edição contou com cerca de 2.000 participantes, entre estudantes (de 12 a 19 
anos) e equipe de apoio (professores, técnicos, fisioterapeutas, etc), totalizando 25 unidades da 
Federação. São realizadas competições que abrangem 10 modalidades: atletismo, bocha, fute-
bol de cinco (futebol para cegos), futebol de sete (futebol para paralisados cerebrais), goalball, 
judô, natação, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa e voleibol sentado. Este ano o evento 
será realizado entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro. 

Os municípios podem atuar em várias frentes, por intermédio de: 

•   Investimentos para a criação de Centros de Paradesporto 
locais, bem equipados e com equipe multidisciplinar;

•   Capacitação continuada de educadores físicos e fisiotera-
peutas para atuação junto às pessoas com deficiência;

•   Inserção do paradesporto nas escolas e clubes municipais, 
com adequação arquitetônica de seus centros esportivos;

•   Realização de parcerias com entidades sem fins lucrativos 
para desenvolvimento de atividades esportivas inclusivas.
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9. TURISMO E LAZER

Pessoas com deficiência encontram muitas dificuldades quando utilizam instalações, mobiliário 
urbano e equipamentos nos espaços turísticos e de lazer, ao mesmo tempo em que se deparam, mui-
tas vezes, com serviços e profissionais despreparados para atendê-los de forma adequada e digna. 

É necessário promover ações de sensibilização junto aos diferentes setores da comunidade, moti-
vando mudanças políticas, sociais, de infraestrutura e atitudinais, que permitam o pleno acesso da 
pessoa com deficiência a todas as atividades recreativas, turísticas, esportivas e de lazer oferecidas 
na sociedade, como teatros, cinemas, museus, bibliotecas, parques, monumentos, cen-
tros esportivos e de recreação.

Assim, os municípios, cientes de que a democratização dos bens e serviços oferecidos passa, indis-
pensavelmente, pelas condições de acessibilidade, podem realizar ações como:

•  Implementação de recursos de acessibilidade arquitetônica e comunicacional (audiodescri-
ção, intérprete de Libras, legendas) nos projetos culturais e artísticos da cidade;

•  Criação de sistema de credenciamento para prestadores de serviços de acessibilidade comu-
nicacional, para que possa ser utilizado por organizadores locais de eventos corporativos, cul-
turais, de entretenimento e lazer;

•  Capacitação de administradores, gestores e funcionários de casas de espe-
táculos, clubes, museus, teatros, ginásios e outros locais de lazer e entreteni-
mento, orientando-os sobre os critérios legais de acessibilidade arquitetônica, 
comunicacional e com relação ao atendimento à pessoa com deficiência;

•  Adequação de parques municipais e seus arredores, tornando acessíveis equi-
pamentos, brinquedos, banheiros e mobiliários, com instalação de piso tátil, 
comunicação visual acessível e disponibilização de funcionários capacitados;

•  Criação de programas de estímulo ao turismo acessível nas cidades, incen-
tivando o comércio local a buscar melhores soluções de acessibilidade.
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10.  SAÚDE E REABILITAÇÃO

As políticas públicas e estratégias de saúde devem ser desenvolvidas tendo como referência um 
atendimento adequado e digno à pessoa com deficiência, propiciando serviços o mais próximo 
possível de suas comunidades, reduzindo e prevenindo as deficiências adicionais, inclusive entre 
crianças e idosos, e reabilitando para uma vida produtiva.

Para que isso ocorra, é necessária uma rede de atendimento bem distribuída e com acessibilidade 
arquitetônica, capacitação continuada de profissionais e grupos que atuem nos programas de 
saúde pública, com especial atenção aos serviços de reabilitação, programas de prevenção e de 
orientação sobre cuidados com pessoas com deficiência, com acompanhamento permanente por 
equipes de saúde domiciliar e agentes comunitários.

São várias as ações que podem ser empreendidas pelos municípios:

•  Capacitação e atualização das equipes de saúde com relação aos recursos de Tecnologia Assis-
tiva existentes, permitindo melhor orientação aos pacientes com deficiência e seus familiares;

•  Investimentos na aquisição de cadeiras de rodas, órteses e próteses para acelerar o processo 
de dispensação dessas ajudas técnicas, respeitando-se as particularidades de cada indivíduo;

•  Criação de equipes de saúde domiciliar multidisciplinares, com médico, 
fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, que acompanhem a evolução 
física e psicológica da pessoa com deficiência;

•   Organização de conselhos locais de saúde da pessoa com deficiência, 
formados por profissionais e representantes da comunidade;

•  Criação de núcleos especializados em reabilitação auditiva, visual, 
física e intelectual.
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Rede de Reabilitação Lucy Montoro

Criada pelas Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e da Saúde, em parceria com renomadas instituições de 
assistência, ensino e pesquisa, a Rede de Reabilitação Lucy Mon-
toro atua na capacitação plena da pessoa com deficiência para o exercí-
cio de seus direitos. 

Suas unidades possuem equipes de médicos fisiatras, psicólogos, 
enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros que, juntamente 
com uma adequada infraestrutura, tecnologias de ponta, protocolos 
e técnicas próprias, possibilitam um atendimento multidisciplinar de 
referência nos casos de lesão medular, amputação e má-formação, 
lesões encefálicas do adulto, paralisia cerebral e dor incapacitante.

Quando totalmente implementada, contará com 18 unidades fixas. 
Atualmente, já estão em funcionamento as unidades de Morumbi, 
Ribeirão Preto, Vila Mariana, São José do Rio Preto, Campi-
nas, Clínicas, Lapa, São José dos Campos, Umarizal, Jaú, Pre-
sidente Prudente, Santos, Mogi Mirim e Fernandópolis. As pró-
ximas serão as de Pariquera Açu, Marília, Sorocaba e Botucatu.

Além disso, a Rede possui uma unidade móvel, montada em uma 
carreta de 15 m de comprimento, 2,60 m de largura e 20 toneladas, 
com elevador hidráulico e banheiro totalmente adaptado às necessi-
dades das pessoas com deficiência, além de consultório médico, sala 
de espera e oficina ortopédica, com salas de prova, de máquinas e de 
gesso. Desde seu lançamento, já visitou as regiões do Vale do Paraíba, 
Sorocaba, Piracicaba e Campinas, Jaú, Avaré, Peruíbe, São José do Rio 
Preto, Presidente Prudente e realizou mutirão na capital.
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11. AÇÕES, PROGRAMAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Desde sua criação, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo vem desenvolvendo e implementando programas e políticas públicas para que esse seg-
mento tenha pleno acesso e usufruto de todos os setores da sociedade, conscientizando sobre os 
desafios, potencialidades e benefícios da inclusão no plano local, regional e também nacional. 

Para viabilizar essas ações, a Secretaria realiza parcerias com outras secretarias de Estado, órgãos 
públicos dos três Poderes, empresas e instituições, nos âmbitos federal, estadual e municipal, reite-
rando a importância de uma cultura participativa no processo de inclusão.
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Resultado Toda ação empreendida em nossa Secretaria deve conduzir a resultados prá-
ticos que melhorem a qualidade de vida da pessoa com deficiência.

Ética Para gerar bons resultados devemos respeitar todas as pessoas impacta-
das pelas decisões tomadas.

Protagonismo  Temos que ser pioneiros e criativos em nossas ações para que as pessoas 
com deficiência exerçam o seu direito de escolha.

Sinergia  As parcerias internas e externas viabilizam a pluralidade e agilidade 
necessárias para a tomada de decisão.

Desta forma, sua atuação é pautada por:

MISSÃO

Garantir o acesso das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo a todos os bens, produ-
tos e serviços existentes na sociedade.

VISÃO

Transformar-se em referência mundial em articulação, implementação e monitoramento da 
inclusão social de pessoas com deficiência até 2015.

VALORES

Foco em Resultado, Ética, Protagonismo e Sinergia.

Seguem ações, programas e eventos prioritários, dos quais podem ser obtidas mais informações no 
site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br:

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br
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Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência

Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência

Realizado anualmente desde 2009, é composto por Seminário Internacional e Exposição 
de Inovação em Tecnologia Assistiva, reunindo palestrantes e expositores que representam 
importantes instituições de ensino e pesquisa, profissionais da saúde, órgãos governamentais, 
empresas, entidades da sociedade civil, imprensa, pessoas com deficiência e suas famílias. Em 
2013, o evento está programado para os dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto, no Palácio de Convenções 
do Anhembi, no âmbito da Reabilitação – Feira + Fórum. 

Busca reconhecer e divulgar as práticas inovadoras bem-
sucedidas de inclusão social, desenvolvidas nos municípios 
paulistas pelo setor público e instituições da sociedade 
civil. Todo ano são selecionadas as melhores ações, através 
de visitas de uma equipe especializada e análise por uma 
comissão julgadora. Em 2013, na sua quarta edição, o evento 
contará com o lançamento do “Prêmio para Criação de 
Peças Legislativas de Acessibilidade e Inclusão”.
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Memorial da Inclusão 

Visando oferecer a perspectiva histórica necessária para que 
os cidadãos estejam preparados para a construção de uma 
sociedade para todos, foi inaugurado, em 2009, o Memo-
rial da Inclusão – Os Caminhos da Pessoa com Defi-
ciência. Seu acervo reúne fotografias, documentos, manus-
critos, áudios e vídeos sobre o movimento social e político 
das pessoas com deficiência, expostos em mostra perma-
nente, na sede da Secretaria, em três versões itinerantes, 
que visitam cidades do interior paulista, e em versão virtual,  
www.memorialdainclusao.sp.gov.br.

Em 2013, destacam-se as seguintes ações: “Conflitos, Direitos e Diversidade – I Simpósio Interna-
cional de Estudos Sobre a Deficiência”, 19 a 21 junho, em parceria com o Diversitas (USP) e o USP 
Legal; o curso “Direitos da Pessoa com Deficiência: Diversidade Humana e Igualdade”, no segundo 
semestre, com apoio técnico da Fundap; o “Memorial da Inclusão para Crianças”, todas com o obje-
tivo de sensibilizar a sociedade para a questão da diversidade humana.

Catálogo de Tecnologia Assistiva – FORTEC 

Publicação anual do FORTEC (Fórum Nacional de Gestores 
de Inovação e Transferência de Tecnologia), apoiada pela 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia de São Paulo, reunindo o principal da pesquisa e inovação em 
Tecnologia Assistiva das universidades e instituições de pesquisa 
do país. Tem como objetivo oferecer um painel da pesquisa e inova-
ção nessa área, visando criar possibilidades de negócios com o setor 
privado e o mercado em geral. Sua versão digital está disponível em  
www.fortec-br.org/Edicao2012catalogofortecTA.pdf.

http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br
http://www.fortec-br.org/Edicao2012catalogofortecTA.pdf
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Grupo de Trabalho sobre Tecnologia Assistiva 

Iniciativa idealizada durante os Encontros Internacionais de Tecnologia e Inovação para 
Pessoas com Deficiência, conta com a participação de empresários e especialistas, além de 
representantes das principais associações do setor. Tem como objetivo a elaboração de propostas 
que possam estimular toda a cadeia produtiva, da pesquisa à inovação, passando pelo desenvolvi-
mento, produção e distribuição, até a disponibilização e comercialização ao usuário final.

Capacitação de Dentistas

A Faculdade de Odontologia da UNESP (Universidade Estadual Paulista de São José dos 
Campos) promove, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo, curso de capacitação de dentistas para o atendimento às pessoas 
com deficiência. Os profissionais são preparados para o desenvolvimento de novos protocolos, 
técnicas e metodologias adaptadas às necessidades desse segmento, valorizando o enfoque 
transdisciplinar e multiprofissional na área de saúde. Desde sua criação, já foram capacitados 
profissionais em 33 municípios.

Virada Inclusiva

Com inspiração na Virada Cultural, busca incentivar a igualdade de 
direitos, por meio da participação de todas as pessoas, com e sem 
deficiência, em eventos e atividades culturais, artísticas, esporti-
vas e de lazer, realizadas em vários pontos da capital paulista e em 
muitas cidades do interior. Acontece no final de semana próximo 
ao “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, celebrado 
em 3 de dezembro. Em 2012, foram realizadas ações em 38 cida-
des, contando com mais de 90 parceiros, entre órgãos públicos e 
instituições da sociedade civil, somando mais de 500 atividades.
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Normas Técnicas para Tecnologia Assistiva

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo tem coor-
denado dois Grupos de Trabalho para tradução das normas internacionais ISO 7176/2009, que 
regula especificamente sobre padrões e critérios para fabricação e testes de segurança para cadeiras 
de rodas, e ISO 9999/2011, que trata da classificação dos produtos assistivos e suas terminologias.

Praia Acessível

Programa que disponibiliza cadeiras de rodas anfíbias, viabilizando o banho de pessoas com 
deficiência em praias paulistas, com conforto e segurança. As cadeiras têm braços removíveis, 
que facilitam a transferência, e pneus especiais, para auxiliar na locomoção nos trechos de areia. 
Lançado em fevereiro de 2010, já conta com a parceria das cidades de São Sebastião, Bertioga, 
Ilhabela, Ilha Comprida, Caraguatatuba, Itanhaém, Iguape, Cananéia, Mongaguá, Ubatuba e 
Praia Grande. Desde 2012, vem sendo ampliado para as praias de rio de Igaratá, Sabino, Itapura, 
Miguelópolis, Itirapina, Presidente Epitácio, Rosana, Panorama, Santa Fé do Sul, Arealva, Fartura, 
Martinópolis, Rifaina, Paraibuna, Teodoro Sampaio, Avaré, Botucatu e Ilha Solteira.
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Homem Virtual

São 26 vídeos com imagens tridimensionais de computação 
gráfica, produzidos especialmente para a Internet, sobre o funcio-
namento do corpo humano, acessíveis também às pessoas com defi-
ciência visual, por conter audiodescrição. O projeto foi desenvolvido 
em parceria com a disciplina de Telemedicina da Faculdade de 
Medicina da USP e está disponível por meio dos telecentros da rede 
Acessa São Paulo e também no portal da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Curso de Cuidadores

Desenvolvido pela Disciplina de Telemedicina da Faculdade de 
Medicina da USP, em conjunto com o Instituto de Medicina 
Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas e apoio 
da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo, Centro Estadual de Educa-
ção Paula Souza e Fundação de Apoio à Tecnologia 
(FAT). Seu conteúdo abrange orientações e dicas práticas 
de diferentes profissionais (médicos, enfermeiros, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros) sobre os 
aspectos do dia-a-dia da pessoa com deficiência, oferecendo 
uma visão global e humana. A maior parte do plano de ensino 
(90%) é realizada à distância, por meio de uma plataforma virtual.
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Modem 

Projeto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, 
em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), visa acompa-
nhar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, assim, desenhar o 
perfil do emprego desse segmento. Utiliza a grande quantidade de informações disponí-
veis sobre o mercado de trabalho e também produz novas informações por meio de pes-
quisas e estudos específicos. Pode ser acessado por http://projeto.fipe.org.br/modem/.

Dicionário Digital Bilíngue em Formato Daisy

Projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
São Paulo e Fundação Dorina Nowill para Cegos, permite que, por meio de um CD, pessoas 
com deficiência visual consigam visualizar o conteúdo do texto (português-inglês e inglês-portu-
guês) em vários níveis de ampliação e ouvir a sua gravação em voz sintetizada de forma simultânea.

http://projeto.fipe.org.br/modem/
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