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 » A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS INCLUSIVAS

Quanto mais próximo o poder público do cidadão, mais eficaz é o canal para receber suas demandas, 

possibilitando uma melhor percepção da realidade e um eficiente aprimoramento das políticas públicas 

locais. Nesse sentido, o gestor público municipal tem papel singular, pois, plenamente inteirado das 

necessidades e, principalmente, das particularidades de sua cidade, pode empenhar esforços na elabo-

ração, planejamento, implementação e operacionalização de ações que possam garantir a todos acesso 

igualitário aos bens, produtos e serviços existentes na sociedade.

O Governo do Estado de São Paulo, que vem fortalecendo cada vez mais suas políticas inclusivas, 

sendo referência nacional e internacional, tem, no papel da Secretaria de Estado dos Direitos da Pes-

soa com Deficiência, um canal de apoio, interlocução, estímulo e orientação aos municípios paulistas, 

buscando contribuir para o aperfeiçoamento das iniciativas locais e regionais.

Nesse contexto, a Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, realizada em parceria com a 

UVESP (União de Vereadores do Estado de São Paulo), desde 2010, tem o objetivo de disponibilizar 

espaço para o compartilhamento de ideias, reunindo prefeitos, vereadores e servidores públicos, setor pri-

vado, imprensa, academia, entidades ligadas à pessoa com deficiência, mobilizando toda a sociedade no 

sentido de derrubar as barreiras físicas, comunicacionais e, principalmente, atitudinais ainda existentes. 

Este ano, com o tema Acessibilidade e Mobilidade Urbana, em sintonia com a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, queremos estimular nossas cidades, das metrópoles aos pequenos municípios 

do interior, a buscarem novas soluções e repensarem o espaço urbano, a partir da ótica do Desenho 

Universal, permitindo sua utilização por todos os cidadãos. 

Tendo em vista ampliar os resultados alcançados pela Caravana, estamos organizando o Fórum 

Estadual de Secretários e Gestores Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o 

objetivo de ampliar o intercâmbio com os municípios, valorizando nossa atuação municipalista, com 

foco na promoção dos direitos de todos os cidadãos paulistas, priorizando a diversidade, que é, sem 

dúvida, nossa maior riqueza.

LINAMARA RIZZO BATTISTELLA,

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de São Paulo

APRESENTAÇÃO »



 » GESTORES EM REDE

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo vem, desde sua 

criação, em 2008, incentivando os municípios do Estado a criarem, no âmbito do Executivo, instâncias 

especializadas nas questões relativas à acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência.

Hoje, mais de 70 municípios paulistas já contam com uma secretaria, coordenadoria, diretoria ou 

assessoria dedicada às demandas desse segmento.

 Fica claro que estas cidades avançaram de forma mais concreta e rápida do que aquelas que ainda 

não institucionalizaram suas ações em prol da pessoa com deficiência com a implementação de uma 

instância específica.

 Nesse sentido, visando intensificar este processo, bem como ampliar a interlocução e o intercâmbio 

de ideias, informações e boas práticas em todo o Estado, estamos criando o Fórum Estadual de Secre-

tários e Gestores Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fortalecerá as discussões 

quanto aos direitos, à acessibilidade e à inclusão.

 Com esta aproximação entre gestores públicos de todos os municípios, sob a coordenação da Secre-

taria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, temos certeza de que daremos 

um novo salto qualitativo nos planos local, regional e estadual, melhorando a qualidade de vida da popula-

ção e reafirmando nosso Estado como a grande referência nacional em políticas públicas inclusivas.

CID TORQUATO,

Secretário de Estado Adjunto dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
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1. A CARAVANA

Conscientizar e mobilizar a sociedade com relação a necessidade de políticas públicas 

concretas que contemplem os direitos das pessoas com deficiência, beneficiando toda a 

população, tem sido a missão da Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania.

 Organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
São Paulo, em parceria com a União de Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) e 

a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, contando com o apoio do Conselho Estadual para 
Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPcD), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e da Secretaria de Estado do Emprego e Relações 
do Trabalho, a Caravana já visitou mais de 40 cidades no Estado de São Paulo, levando 

informação, orientação e serviços às comunidades locais, buscando, sempre, propagar uma 

cultura de inclusão e de troca de experiências e conhecimentos, fomentando a busca por 

soluções sociopolíticas inovadoras e eficazes.

 Trata-se de um evento interativo, que reúne apresentações artísticas, palestras de 
especialistas em inclusão, acessibilidade e legislação de interesse para as pessoas 
com deficiência, bem como abre espaço para a divulgação de políticas públicas, projetos e 

ações locais e regionais de sucesso, visando promover sua replicação no âmbito estadual.

 Participam representantes de cada região, como prefeitos, vereadores, autorida-
des, gestores públicos, representantes da sociedade civil, empresários, acadêmicos, 
imprensa, pessoas com deficiência e suas famílias.
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FONTE: Censo IBGE 2010
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No Estado de São Paulo são aproximadamente 9,3 milhões de pessoas com deficiên-

cia, que devem ter pleno acesso aos serviços e oportunidades disponibilizadas na sociedade. 

Para tanto, iniciativas desta natureza são fundamentais, pois fomentam transformações junto 

ao poder público municipal e à sociedade civil, fortalecendo o movimento para quebrar as 

principais barreiras no caminho da inclusão, que são as barreiras atitudinais.
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» 2. ACESSIBILIDADE E
MOBILIDADE URBANA 

Mobilidade Urbana tem sido foco de discussões sobre políticas públicas em todo o 

mundo, evidenciando a preocupação com os crescentes problemas de congestionamento, 

segurança de pedestres, aumento do número de acidentes de trânsito, dificuldade de acesso a 

espaços públicos, falta de integração dos meios de transporte, acessibilidade inexistente ou 
limitada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, entre outras questões que 

impactam negativamente a utilização do ambiente urbano pelo cidadão.

Em janeiro de 2012, a instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 

nº 12.587), que determina que municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes elaborem, 

até abril de 2015, Planos Municipais de Mobilidade, sob pena de não terem acesso a ver-

bas federais para projetos nessa área até a respectiva adequação, conferiu não somente maior 

relevância, mas, também, prioridade ao tema.

Como a primeira de suas diretrizes, a lei estabelece como pilar fundamental a acessibili-
dade universal, ratificando a importância da adoção dos critérios e normas de acessibilidade 

como essenciais aos Planos Municipais de Mobilidade, tendo como parâmetros as Leis nº 
10.048 e 10.098, de 2000, bem como o Decreto Federal nº 5.296, de 2004.

Trata-se, portanto, de grande oportunidade para que os municípios, ao desenvolverem seus 

Planos Municipais de Mobilidade Urbana, incorporem de forma abrangente os fundamentos 

de acessibilidade e os princípios do Desenho Universal, bem como os direitos das pessoas 

com deficiência, ratificando-os na legislação local e ampliando o seu cumprimento.
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A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo elaborou um modelo de Plano Municipal de Acessibilidade, contendo 
as principais diretrizes a serem observadas sobre a questão. A ideia é oferecer 
ao gestor público municipal estrutura conceitual a ser adequada a realidade e 
aspirações de cada cidade, idealmente após apreciação de experts e da socie-
dade civil local.

 O intuito é que esse conjunto de normas seja inserido no âmbito do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, conferindo ao tema a devida relevância no pla-
nejamento e desenvolvimento de todas as cidades.

 Para mais informações, bem como a íntegra do modelo de Plano Municipal 
de Acessibilidade, acesse http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/Content/
uploads/2014318153556_PlanoMunicipalAcessibilidadeUrbana_Modelo.pdf

Para tanto, entendendo que mobilidade e acessibilidade são conceitos complementares, 

torna-se imprescindível que cada município empenhe esforços para a criação de um Plano 

Municipal de Acessibilidade, a ser inserido no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que, 

por sua vez, se insere no Plano Diretor do Município, conforme a legislação anteriormente 

mencionada.

Adotados de forma consoante, esses conceitos têm a capacidade de fundamentar ações e 

projetos que impactem positivamente na infraestrutura dos municípios, otimizando esforços na 

revisão do desenho urbano, priorização dos equipamentos, mobiliários e veículos acessí-
veis, redução das barreiras arquitetônicas e urbanísticas, entre outras iniciativas que benefi-

ciam não somente às pessoas com deficiência, mas, sim, a toda a população.
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» 3. TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Uma das questões mais emblemáticas no âmbito das discussões sobre a inclusão da pes-

soa com deficiência continua sendo o trabalho.

Apesar da obrigatoriedade prevista na “Lei de Cotas” (Lei Federal nº 8.213/1991) existir há 

mais de 20 anos, os números relativos à contratação de pessoas com deficiência ainda estão 

aquém do esperado. Entre as justificativas apresentadas pelas empresas para o não cumpri-

mento da legislação está a baixa qualificação dessa parcela da população, argumento este que 

não é corroborado pelos dados do IBGE (Censo 2010), que identificou 2,8 milhões de pessoas 

com deficiência com ensino superior completo, ou seja, um número mais do que suficiente 

para ocupar as vagas potencialmente criadas pela lei federal.

Entretanto, além dos esforços de sensibilização e orientação de empresas de grande porte, 

é preciso fortalecer ações em outras frentes, como a adaptação de cursos técnicos e de nível 

superior, seguindo os critérios de acessibilidade física e comunicacional, otimização dos ban-

cos de dados sobre vagas de emprego existentes e o aprimoramento no cruzamento de infor-

mações, bem como o estímulo à contratação de pessoas com deficiência por micro e peque-

nas empresas, que representam 70% do mercado de trabalho no Brasil.

Nesse contexto, é importante ressaltar o trabalho realizado pelo PADEF (Programa de Apoio 

à Pessoa com Deficiência), programa criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1995 

e coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), que tem como 

objetivo proporcionar às pessoas com deficiência, a partir dos 16 anos de idade, a obtenção e 

a manutenção do emprego.



(11) 3241-7172 www.emprego.sp.gov.br padef@emprego.sp.gov.br
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Como serviços, o PADEF oferece cadastro, avaliação conforme perfil profissio-

nal, orientação quanto ao laudo médico e as exigências do mercado de trabalho, 

encaminhamento para cursos e/ou vagas disponíveis, emissão de carteira de traba-

lho e habilitação do seguro desemprego.  

As empresas podem contar com pré-seleção e encaminhamento de candida-

tos, disponibilização de salas para realização de processos seletivos, orientação 

para análise de funções, palestras de sensibilização, esclarecimento sobre legisla-

ção referente à pessoa com deficiência, bem como divulgação das vagas ofertadas 

em diversos veículos de comunicação.

Os interessados devem fazer cadastro gratuito no site www.empregasaopaulo.

sp.gov.br/maisemprego.mte.gov.br, dirigir-se a um Posto de Atendimento ao Tra-

balhador (PAT), um posto do Poupatempo ou comparecer à sede do PADEF (Rua 

Boa Vista nº 170 – 1º Andar - Bloco 4 – Centro - São Paulo/SP) de segunda a sexta, 

das 08h00 às 16h00, com todos os documentos pessoais e laudo médico.

PADEF (Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência)

Complementarmente, o incentivo ao empreendedorismo da pessoa com deficiência vem se 

mostrando uma ferramenta eficaz para garantir renda, aumentar o acesso dessa parcela da popula-

ção ao mercado de trabalho e, principalmente, derrubar os antigos paradigmas de inclusão laboral.

O programa Sebrae Mais Acessível, apoiado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência de São Paulo, representa modelo a ser replicado em todos os municípios 

paulistas. Além de orientar e capacitar pequenas empresas para terem em seus quadros funcio-

nais colaboradores com deficiência, a iniciativa também fomenta o empreendedorismo de futuros 

empresários com deficiência. Informações podem ser obtidas no site www.sebraesp.com.br.



4. PREVENÇÃO E COMBATE À 
VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA

A violência contra pessoas com deficiência é um problema quase invisível, apesar dos 

números alarmantes. Nos últimos dois anos, foram registrados oficialmente mais de 1.200 
casos no Estado de São Paulo. Entre as denúncias, o tipo de violência mais recorrente foi 

a negligência, somando 32%, seguido por violência psicológica, 29%, agressão física, 

20%, e apropriação indébita de recursos financeiros, com 12%. Em 72% dos casos, o 

agressor pertence à própria família da vítima.

Mas esta pode ser apenas a chamada “ponta do iceberg”. Medo, problemas de mobili-

dade e de comunicação, a proximidade e até a dependência em relação ao agressor podem 

impedir que muitos outros casos sejam registrados.

Buscando uma resposta articulada para esse quadro, o Governo do Estado de São 
Paulo criou o Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas 
com Deficiência, http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br, oficializado pelo Decreto nº 
59.316, de 21 de junho de 2013, e elaborado por representantes das Secretarias de Estado 
de Desenvolvimento Social, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Justiça e 
Cidadania, Saúde e Segurança Pública, com a participação da Defensoria Pública e do 

Ministério Público.
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Seu Plano de Ações é estruturado em três eixos:

Para aperfeiçoar o sistema de notificação e aumentar os canais de 
denúncia, uma das propostas é inserir, nos boletins de ocorrência 
policiais e em serviços como o 190, perguntas para indicar se a vítima 
tem algum tipo de deficiência, sendo feito o mesmo nos registros esco-
lares, prontuários de prontos-socorros e da assistência social.

Na área da capacitação, a meta é informar e treinar cerca de 20 mil 
servidores públicos sobre o que é deficiência, como identificar os 
casos de violência e qual encaminhamento deve ser feito.

Já o eixo da prevenção e atendimento inclui campanhas de conscien-
tização, a oferta de apoio psicológico e o encaminhamento de vítimas, 
familiares e até de agressores a cursos profissionalizantes ou progra-
mas de geração de renda.

Complementarmente, o Governo do Estado criou, no início de 2014, a primeira Delegacia de 
Polícia da Pessoa com Deficiência. Entre as funções desta nova unidade estão o atendimento 
à demanda espontânea, os serviços de prevenção e repressão de crimes contra à pessoa com 

deficiência, o recebimento e difusão de dados e denúncias de crimes e atos de violência.

Contará com equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos e intérprete de Libras) 

para orientar quanto ao tipo de atendimento a ser prestado e auxiliar as outras delegacias da 

capital e Estado. Atualmente, a delegacia funciona à Rua Líbero Badaró, 39 (entrada acessível 

pela Rua São Francisco, 24) – Centro. A partir de janeiro de 2015, estará em sua sede definitiva, 

à Rua Brigadeiro Tobias, nº 527 – Centro – São Paulo – Capital.

E-mail: violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br

»

»

»
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» 5. ACESSIBILIDADE DIGITAL
As tecnologias de informação e comunicação propiciam uma verdadeira revolução na socie-

dade contemporânea, trazendo soluções que impactam as esferas social, política, econômica 
e pessoal, possibilitando uma interação cada vez mais dinâmica do indivíduo com a gama de 
informações e atividades existentes.

Nesse sentido, para que as pessoas com deficiência possam usufruir dos benefícios dos 
ambientes digitais, principalmente dos conteúdos e serviços on-line, é necessário a disponibili-
zação de equipamentos, interfaces e programas que obedeçam aos critérios de acessibilidade 
digital, tornando-os plenamente navegáveis e permitindo total acesso às suas informações.

É fundamental que os sites, tanto públicos quanto privados, sejam desenvolvidos de forma 
a seguirem os protocolos de acessibilidade nacional e internacionalmente difundidos. No Brasil, 
a principal referência é o e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), www.
governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG, que traz um completo manual com os critérios 
para que um site seja acessível, de acordo com as recomendações do W3C (World Wide Web 
Consortium), www.w3c.br, maior entidade global sobre o tema.

É muito fácil avaliar o nível de acessibilidade de um site. Basta utilizar validadores, como o 
brasileiro daSilva, www.dasilva.org.br, que avaliam o índice de acessibilidade dos conteúdos 
on-line, permitindo, para o desenvolvedor, identificar todos os pontos a serem aprimorados. 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo 
vem estimulando ações de acessibilidade digital em todo o Estado, sensibilizando os 
gestores públicos municipais sobre a importância dos sites das prefeituras serem 
acessíveis, orientando sobre a necessidade da plena acessibilidade em telecentros 
(cartilha “Acessibilidade em Telecentros” – http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.
br/usr/share/documents/Cartilha_acessibilidade_telecentro_2013.pdf), importantes 
centros de inclusão digital e social, e, também, apoiando premiações como o 
Todos@Web (Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web), que, este ano, chega 
a sua terceira edição.
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6. PARADESPORTO
Superação, motivação e realização, conceitos que definem bem o esporte paralímpico, 

que traz para os atletas o constante desejo de vencer barreiras e, principalmente, sobrepor as 

dificuldades impostas por suas limitações. Além dos benefícios à saúde, principalmente no 

processo de reabilitação, a prática de atividades esportivas é fundamental para a inclusão 
social da pessoa com deficiência, seja no ambiente escolar ou em seu dia a dia.

Nesse sentido, com o firme propósito de fazer com que as ações de estímulo ao paradesporto 

se tornassem políticas públicas efetivas, o Governo do Estado de São Paulo instituiu, em outubro 

de 2008, o Comitê de Apoio ao Paradesporto, que, desde então, vem realizando projetos para o 

desenvolvimento do paradesporto no Estado, incentivando a prática da atividade física, esporte 
e lazer para pessoas com deficiência em todos os níveis, desde escolar até alto rendimento.

Em 2011, foi criada a comissão intersecretarial que cuida diretamente dos Jogos Esco-
lares do Estado de São Paulo, formada pelas Secretarias de Estado do Esporte, Lazer e 
Juventude, Educação, Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre as mudanças conquistadas, destaca-se a implantação, 

em 2013, das dez modalidades das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional, contem-

plando os alunos com deficiência.

Por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo, o governo estadual tem atuado em várias frentes, realizando e apoiando programas de 
capacitação de professores de educação física da rede pública, patrocinando diretamente, 

desde 2011, o Time São Paulo Paralímpico, composto por atletas de diversas modalidades 

individuais (atletismo, bocha, judô, natação, paracanoagem, tênis de mesa, tênis em cadeira 

de rodas, remo e vela), e firmando convênios com prefeituras paulistas para a implantação de 

centros paradesportivos locais.

5A CARAVANA DA INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E CIDADANIA 20145A CARAVANA DA INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E CIDADANIA 2014 2928

»



Com base na experiência desenvolvida em 2013 com os Clubes Escolares, está prevista a 

implantação de Polos Paradesportivos Escolares Inclusivos em todas as regiões administrativas 

do Estado, que atenderão alunos com deficiência entre 10 e 18 anos.

Outra importante ação, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, foi 

alterar os regulamentos dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Estado de São Paulo, o que 

vem proporcionando uma maior participação dos atletas com deficiência. Ainda nesta linha, não 

podemos deixar de ressaltar os programas do Governo do Estado de São Paulo Bolsa Talento 
Esportivo e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que, com o apoio técnico da Secretaria de 

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também tem contemplado o paradesporto.

Em 2013, como resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e o Governo Federal, por inter-

médio do Ministério do Esporte, foi anunciada a implementação do Centro Parao-

límpico Brasileiro, que estará localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, 

na capital paulista, com capacidade para reunir 240 atletas em treinamento indoor, 

contando com quadras de voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas, rugby em 

cadeira de rodas, goalball, tênis de mesa, bocha, tatames de judô, de halterofilismo 

e esgrima, além de centro aquático, academia de apoio, fitness e pista de treina-

mento, totalizando uma área de 94 mil m2.

A instalação é pioneira no país e servirá também para intercâmbios entre atletas 

e seleções, formação de técnicos, árbitros e gestores, bem como para o desen-

volvimento das ciências do esporte, contando com atuação interdisciplinar de 

médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, engenheiros especializados em 

biomecânica, entre outros profissionais. Trata-se de um centro de referência nacio-

nal e internacional em treinamento, acompanhamento e avaliação de paratletas.
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7. MODA INCLUSIVA

http://modainclusiva.sedpcd.sp.gov.brminclusiva@sedpcd.sp.gov.br

www.facebook.com/concursomodainclusiva

Entre suas atividades, a Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania conta com 
um Desfile de Moda Inclusiva, em que participam pessoas com e sem deficiência da cidade 
e região, apresentando roupas que priorizam conforto, praticidade e usabilidade, criadas por 
participantes do Concurso Moda Inclusiva.

Realizado desde 2009 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia de São Paulo, o Concurso Moda Inclusiva reúne jovens designers que, alinhando estilo 
e elegância às necessidades das pessoas com deficiência, desenvolvem produtos inovado-
res e versáteis, buscando tornar o ato de se vestir mais prático e agradável.

Em 2012, como resultado do seu reconhecimento nacional, o evento foi ampliado, com 
a criação do Fórum Internacional de Moda Inclusiva e Sustentabilidade e, em 2013, do 
Concurso Moda Inclusiva – Edição Internacional, abrindo espaço para que especialistas, 
empresários, estilistas, professores e estudantes nacionais e internacionais possam apresentar 
propostas e debater novos conceitos e paradigmas de criação e desenho para toda a cadeia 
produtiva do setor.

Este ano, o Concurso Moda Inclusiva contou com cinco seleções regionais nas cida-
des de Campinas, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba, buscando 
prospectar novos talentos da moda nos municípios paulistas, bem como estimular a indústria 
e comércio locais e regionais a atentarem para as demandas dessa parcela da população. 
Os finalistas das cinco etapas regionais se reuniram, no dia 15 de agosto, no Palácio das 
Convenções do Anhembi, São Paulo, para a grande final, realizada no âmbito do 3º Fórum 
Internacional de Moda Inclusiva e Sustentabilidade.
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(11) 5212-3727

www.memorialdainclusao.sp.gov.br

memorial@sedpcd.sp.gov.br

www.facebook.com/memorialdainclusao

https://twitter.com/memorialinclu

8. MEMORIAL DA INCLUSÃO
Inaugurado no dia 3 de dezembro de 2009, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Memo-

rial da Inclusão tem como objetivo promover e estimular estudos, debates, reflexões e pesquisas 
que abordem o universo da deficiência nas suas várias dimensões.

Possui exposição permanente, localizada na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo, apresentando a história do movimento social e político 
pela inclusão no Brasil. A entrada é gratuita e a visita é monitorada. Também abre espaço para 
exposições temporárias de outros órgãos – museus, centros culturais – e artistas, cuja temática 
tenha relação com o campo da deficiência.

O Memorial da Inclusão também pode ser conhecido de duas outras maneiras: através do site, www.
memorialdainclusao.sp.gov.br, que permite a visualização de todo o material disponível na exposição 
permanente; ou por meio de seus três módulos itinerantes, que percorrem todo o Estado de São Paulo.

Seu acervo é composto por fotografias, jornais, cartas, cartazes, brochuras, manuscritos e demais 
documentos relacionados à organização do movimento, além de um banco com mais de duzentas 
horas de entrevistas com militantes da luta pela inclusão da pessoa com deficiência no país.

 Ademais, o Memorial realiza parcerias com várias instituições, como a Universidade de São 
Paulo (USP), viabilizando o Simpósio Internacional de Estudos Sobre a Deficiência, e a Fun-
dação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), dando origem ao curso EAD Direitos da 
Pessoa com Deficiência: Diversidade Humana e Igualdade.

Este ano a novidade é a parceria com o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas 
(PNUD), que visa a articulação de uma Rede Brasileira de Estudos sobre a Deficiência e o fomento 
direto de pesquisas acadêmicas no contexto dos Estudos sobre a Deficiência (Disability Studies).

5A CARAVANA DA INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E CIDADANIA 20145A CARAVANA DA INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E CIDADANIA 2014 3534

»



Criada pelo Governo do Estado em 2008, pelo Decreto nº 52.973, a Rede de Reabilita-
ção Lucy Montoro tem como objetivo oferecer tratamento avançado para os casos de lesão 
medular e encefálica, amputação, paralisia cerebral e dor incapacitante.

Atualmente, conta com 16 unidades em funcionamento (Morumbi, Ribeirão Preto, Vila 
Mariana, São José do Rio Preto, Campinas, Clínicas, Lapa, São José dos Campos, Umarizal, 
Jaú, Presidente Prudente, Santos, Mogi Mirim, Fernandópolis, Marília e Pariquera-Açu), reali-
zando mais de 100 mil atendimentos ao mês por intermédio de equipes multidisciplinares, 
compostas por médicos fisiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, tera-
peutas ocupacionais, assis tentes sociais, educadores físicos e fonoaudiólogos, que elaboram 
programas de reabilitação específicos, de acordo com as necessidades de cada paciente.

Além disso, existe constante preocupação com a atualização das metodologias e protoco-
los técnicos, bem como com a disponibilização de tecnologias de ponta. Nesse sentido, são 
realizados congressos e encontros científicos, com participação de especialistas nacionais e 
internacionais, bem como parcerias com outras instituições de referência em reabilitação e 
robótica, como o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A Rede também conta, desde 2009, com uma unidade móvel (caminhão 100% adaptado, 
com 15m de comprimento, 2,60m de largura e pesando 20 toneladas), para atender demandas 
urgentes de fornecimento de órteses e próteses, cadeiras de rodas e meios auxiliares de 
locomoção no Estado. A unidade possui equipe multiprofissional, oficina de órteses e próte-
ses, salas de prova, de máquinas e de gesso, consultório médico e banheiro adaptado, além 
de elevador hidráulico para atender cadeirantes e pessoas em maca.

9. REDE DE REABILITAÇÃO  
LUCY MONTORO

Para ser atendido pela Rede de Reabilitação Lucy Montoro é necessário que o paciente 

receba do médico da rede pública de saúde o encaminhamento para a reabilitação, entrando 

em contato posteriormente com o Departamento Regional da Saúde para agendamento da 

triagem. Para mais informações, consulte o site www.redelucymontoro.org.br.
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10. AÇÕES, PROGRAMAS E EVENTOS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Desde sua criação, em 2008, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo empenha esforços para a realização de iniciativas que possam trazer ao centro das prin-
cipais discussões sobre políticas públicas as questões relativas à deficiência, firmando, para tanto, par-
cerias com outras Secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública direta e indireta, 
fundações, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e setor privado, buscando 
ampliar e fortalecer as ações de acessibilidade e inclusão em todos os setores da sociedade.

Este ano, destacam-se os seguintes eventos e programas:

» VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Evento anual composto por Seminário Internacional e Exposição 

de Inovação em Tecnologia Assistiva, objetivando, através da par-

ticipação de especialistas, gestores públicos, acadêmicos, imprensa, 

empresários, sociedade civil organizada, associações do setor, pes-

soas com deficiência e suas famílias, o debate sobre a importância 

do uso de soluções em tecnologia para atender as demandas dessa 

parcela da população. Este ano, teve como tema Acessibilidade e 

Mobilidade Urbana, buscando destacar a importância das políticas 

públicas de acessibilidade para o aprimoramento da utilização do 

espaço urbano. O Seminário Internacional foi realizado nos dias 14 

e 15 de agosto e a Exposição de Inovação entre os dias 13 e 15 de 

agosto, ambos no Palácio de Convenções do Anhembi, São Paulo, 

no âmbito da Reabilitação – Feira + Fórum 2014.
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» PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE NA CULTURA

Lançado em 2013, numa parceria com a Secretaria de 

Estado da Cultura, consiste em introduzir apresentações 100% 

acessíveis de teatro, dança, circo e exposições em museus 

para o público com deficiência sensorial (visual e auditiva) em 

apresentações de corpos estáveis de repertório e em espaços 

culturais mantidos pelo poder público estadual. Em sua primeira 

edição, 59 apresentações contaram com audiodescrição, 

legendagem e intérpretes de Libras. Além disso, um edital para 

museus premiou dois projetos de exposições acessíveis.

» CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL

Inaugurado em dezembro de 2013, no Parque Estadual Fontes 

do Ipiranga, é gerenciado pela Secretaria de Estado dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em parceria com a 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Com 

cerca de 1000 m2, o centro tem como objetivo o incentivo à inova-

ção e o fortalecimento do setor produtivo na área de Tecnologia 

Assistiva. Também oferecerá aconselhamento profissional, ativida-

des artísticas, laboratório de imagem e autocuidado, orientação de 

mobilidade para pessoas com deficiência visual, além de oficinas 

de Libras, braile e comunicação alternativa. Todas as atividades são 

gratuitas e voltadas para pessoas com deficiência, cuidadores, 

familiares, profissionais da área e de recursos humanos. 

Localização: Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – São Paulo/SP. 

Telefone para contato: (11) 5588-4797.

» 5ª VIRADA INCLUSIVA

Realizada desde 2010, no final de semana próximo ao Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, oferece pro gramação 

inclusiva, acessível e gratuita, com shows, oficinas, apresen tações artísticas 

e culturais, exposições, mostras teatrais e atividades de esporte e lazer espa-

lhadas em vários pontos da capital paulista e por diversos municípios do Estado de 

São Paulo, buscando sensibilizar sobre a igualdade de direitos e a plena participação 

de todos, pessoas com e sem deficiência. Desde maio de 2014, com a publicação 

da Lei estadual nº 15.424, a Virada Inclusiva está incluída no Calendário Oficial do 

Estado de São Paulo. Informações no site http://viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br.
» 2° SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE DEFICIÊNCIA

O “Memorial da Inclusão: os caminhos da pessoa com deficiência”, 

organizou, entre os dias 13 e 15 de agosto, no Palácio de Convenções do 

Anhembi, em São Paulo, uma segunda rodada de debates tratando do tema 

dos Estudos sobre a Deficiência – do original Disability Studies. Este 

campo disciplinar entende a deficiência a partir de uma percepção multifocal, 

abordando o tema não como uma tragédia individual, mas na sua dimensão 

social e política. Nesse sentido, situa-se a deficiência na perspectiva de uma 

condição da diversidade humana – como mulheres, negros, LGBT’s, indígenas 

e outras minorias. Dentre os temas trazidos e debatidos por vários especialis-

tas estavam: educação inclusiva, gêneros, mídia e comunicação, direitos 

sociais e capitalismo, maturidade entre outros.

Informações no site http://diversitas.fflch.usp.br/sied_contato.

» 5° PRÊMIO AÇÕES INCLUSIVAS

Visa destacar as melhores iniciativas dentro do Estado de São Paulo, desen-

volvidas por organizações sem fins lucrativos ou por gestores públicos munici-

pais e estaduais. Além do reconhecimento público, a ampla divulgação das ações 

permite estimular a implementação de práticas inclusivas e o aprimoramento da 

gestão de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência em outras insti-

tuições do Estado. Informações no site http://premio.sedpcd.sp.gov.br.
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11. O CONSELHO ESTADUAL E OS CON-
SELHOS MUNICIPAIS PARA ASSUNTOS 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Os conselhos estaduais e municipais, órgãos consultivos e autônomos, figuram como 

importantes canais de interlocução dentro da esfera pública para o endereçamento das ques-
tões relativas às pessoas com deficiência.

O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência – CEAPcD, localizado 
na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, 
tem efetiva articulação com os demais órgãos estaduais, aconselhando e assessorando, por 
intermédio do trabalho de suas Comissões Temáticas, o Governo do Estado de São Paulo 
na elaboração, implementação e monitoramento das políticas públicas relativas a esse seg-
mento da população.

Também promove campanhas de sensibilização e conscientização junto à sociedade civil 
e ao poder público, além de ter papel fundamental no estímulo e orientação quanto à criação de 
conselhos municipais para assuntos da pessoa com deficiência, principalmente em função 
do trabalho de seus Núcleos Regionais, que atuam acompanhando a estruturação dessas 
instâncias nos municípios paulistas.

A implementação dos conselhos municipais, que funcionam junto às prefeituras, é iniciativa 
fundamental para ampliar o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, já que auxiliam 
os gestores públicos municipais no aperfeiçoamento das políticas públicas locais.
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Conselho Estadual para 
Assuntos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo 
CEAPcD

(11) 5212-3743/ 3744-3787

www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

www.facebook.com/pages/Ceapcd/143955015775895
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