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 Foram realizados nove Fóruns para dar visibilidade ao primeiro Plano de Ação 

Paradesportivo do Estado de São Paulo com 1200 participantes, representando 450 

entidades.

 Cidades: Catanduva. Bauru, Penápolis, Jaguariúna, Ribeirão Preto, Votorantim, 

Ourinhos, Santos e São José dos Campos.

“O ESPORTE E O LAZER NA INCLUSÃO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA”

FÓRUM ESPORTIVO



IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA 

PARADESPORTIVA - Bauru

Objetivo: proporcionar a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas com deficiência. O espaço 

terá como filosofia promover a inclusão, com 

adequações para a prática de esportes por 

pessoas com algum tipo de deficiência e aberto 

a toda população.PARAOLIMPÍADAS 

ESCOLARES  

2009 – 2010 – 2011 – 2012

Aumentar a participação dos estudantes com 

deficiências física, visual e intelectual em 

atividades esportivas de todas as escolas 

públicas e privadas do território nacional, 

promovendo mobilização em torno do 

esporte.. 



TIME SÃO PAULO



Objetivo: Disponibilizar mil unidades de cadeiras 

de rodas anfíbias em cidades do litoral, 

garantindo o pleno acesso das pessoas com 

deficiência às praias paulistas. Conceituar o 

acesso ao lazer como direito de todos. 

- Mar e Praias de rios e lagoas.

PRAIA ACESSÍVEL - LAZER 

PARA TODOS



ACADEMIA DE GINÁSTICA

São José do Rio Preto

Implantação de uma Academia Adaptada para Pessoa com Deficiência, 

com Aparelhos de Musculação e Cadeiras de Rodas Infantis adaptadas, 

para prática de "Basquete sobre Rodas", em São José do Rio Preto.

CONSTRUÇÃO DE CENTRO 

PARADESPORTIVO    

Lençóis Paulista

Construção de um centro paradesportivo 

composto de piscina, vestiários e academia de 

ginástica com a finalidade de proporcionar um 

espaço adequado para a prática do esporte. 

Parceria: Adefilp (Lençóis Paulista)



SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NOVOS 

PARADIGMAS PARA MEDICINA DE  

REABILITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL



ACESSO À SAUDE E  REABILITAÇÃO

 Decreto 52.973/08, em maio de 2008.  

 Mais de 200 mil atendimentos/mês

unidades nas cidades de: 

 São Paulo (5 unidades: Vila Mariana, Morumbi, 

Lapa, Umarizal e Clínica), 

 Presidente Prudente, São J. Rio Preto,  

 São José dos Campos, Botucatu,

 Campinas,  Fernandópolis, 

 Marília, Pariquera-Açu, 

 Santos, Ribeirão Preto, 

 Jaú, Sorocaba, Mogi Mirim e

Santo André



 Lançada em janeiro de 2009.

 Criada para atender as demandas mais 

urgentes de fornecimento de órteses, 

próteses, cadeiras de rodas e meios 

auxiliares de locomoção em todo o 

Estado.

 Carreta de 15m de comprimento x 

2,60m de largura, 20 toneladas.

 Elevador hidráulico para usuário em 
cadeira de rodas ou maca;

 Consultório médico;

 Oficina de órteses e próteses

UNIDADE MÓVEL DA REDE LUCY MONTORO



“Calendário 

Vacinal para as 

pessoas com a 

Síndrome de 

Down” –

Prevenção de 

várias doenças 

comuns a pessoas 

com a Síndrome.

VACINAÇÃO PARA PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN



 Projeto “Surdocegos em Ação para Melhorar a Qualidade de Vida, Resgate 

de Auto-Estima, Qualificação e Requalificação Profissional”. Definir as 

necessidades de jovens e adultos com surdocegueira e pessoas com 

deficiências múltiplas, buscando padronização de programas educacionais, 

vocacionais e profissionalizantes, com a realização de oficinas.

 Organizar e oferecer oficinas vocacionais, culturais, de comunicação e 

profissionalizante na área de panificação.

 Favorecer a organização de cooperativa de serviços, com pessoas com 

surdocegueira e com deficiência múltipla, familiares e pessoas da 

comunidade. 

ATENDIMENTO A PESSOAS COM SURDOCEGUEIRA

http://3.bp.blogspot.com/_FXrAYYaGR0w/S6y9OARIE7I/AAAAAAAAABM/W37dQ1ySpkM/s1600/LIBRAS+T%C3%81TIL[1].jpg


CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA 

ATENDIMENTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA



PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Capacitação  e  Aperfeiçoamento de Odontólogos 

para Atendimento a Pessoas com Deficiência. 

Parceria UNESP – São José dos Campos

Capacitação de 50 médicos oftalmologistas em 2010 e 80 médicos em 2011 para: • 

avaliação da população com deficiência visual irreversível • indicação e prescrição de 

auxílios especiais para baixa visão • atuação interdisciplinar na área da reabilitação visual

Curso Médicos – Formação no Atendimento de Pacientes
com BAIXA VISÃO

Curso para Formação de Cuidadores de 

Pessoas com Deficiência

Abordagem multiprofissional, através de vários recursos e 

baseado em Teleducação Interativa, para formação de 

profissionais em nível médio para cuidar de pessoas com 

deficiência, com foco em planejamento e promoção da 

qualidade de vida.  Parceria: FAT



ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO
COM RECURSO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Desenvolver 22 vídeos de educação em saúde, 

roteirizados, com narração e legendas, usando seqüências 

da computação gráfica pautados pelos seguintes assuntos: 
Álcool; 

Dependência de drogas; 

Tabagismo; 

Visão; 

Audição; 

Fonação e voz;

Locomoção; 

Coluna Vertebral; 

Fibromialgia; 

Lesão Modular; 



CURSO EXTENSIVO DE INSTRUTORES 
PARA ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

• Qualificar 40 profissionais em curso básico de Orientação 

e Mobilidade.

•Trabalhadores das 

áreas de saúde e educação 

• Forma de inclusão 

social de pessoas com deficiência visual em diferentes graus.

• Formatura da primeira turma em 27 de agosto de 2011  



CONSCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



CARAVANA DA INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E CIDADANIA

Temas: Empregabilidade, Rede Lucy Montoro; 

Desenho Universal,  Paradesporto, Cidadania, 

Direitos e Valorização do Voto, Trabalho, 

Educação. 10.000 km percorridos, reunindo 

mais de 8.000 participantes . 10 regiões em 

cada ano, 10 encontros anuais

INSTÂNCIAS CRIADAS

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo

- 33 instâncias formalmente constituídas - coordenadorias,diretorias ou secretarias 

- Aproximadamente 590 municípios possuem pelo menos uma ação direcionada ao 

atendimento deste segmento, apesar de não haver instância formalmente criada.



 Apoio aos prefeitos 

paulistas na estruturação 

de projetos e ações 

realmente atentos às 

necessidades das 

pessoas com deficiência. 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
INCLUSIVAS

Sorocaba, Presidente Prudente, Marília, Registro, 

Santos, Fernandópolis, São José do Rio Preto, São 

João da Boa Vista, Campinas, Ribeirão Preto, 

Araraquara, Barretos, Franca, Araçatuba, Bauru, 

Botucatu, São José dos Campos e São Paulo.

- Conselhos municipais ativos                        136

- Plano Municipal de Acessibilidade               21

- Plano Municipal em desenvolvimento       117

Realização de 18 oficinas – “Subsídios à Elaboração 

do Plano Municipal de Acessibilidade” nas cidades de: 

PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE



Plano Estadual de Ação de Garantia de Direitos das 
Pessoas com Deficiência

OBJETIVO: Desenvolver metodologia 

para a construção das Diretrizes para 

o Plano Estadual de Ação de Garantia 

de Direitos das Pessoas com 

Deficiência – 2011 / 2014. 

RESULTADO ESPERADO: Elaborar o 

Plano Estadual de Ação para a 

Garantia de Direitos da Pessoa com 

Deficiência com base nas diretrizes 

traçadas.

INSTITUIÇÃO PARCEIRA: Associação 

e Amigos dos Excepcionais de São 

Paulo – APAE



PREVENÇÃO AO DESAPARECIMENTO DE CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA

Conjugação de esforços e o apoio mútuo 

entre os partícipes de modo a estabelecer 

mecanismos de atendimento e prevenção 

ao desaparecimento de pessoas com 

deficiência, por meio de metodologia que 

envolvem:

• pesquisa,

• integração tecnológica e

• Inovação na elucidação dos casos de 

desaparecidos.

• PARCERIA: PROGRAMA CAMINHO DE 

VOLTA – USP e FAPESP

Conscientização da população sobre a gravidade do fenômeno do desaparecimento 
de pessoas com deficiência. 



ASSINATURA DE PORTARIA QUE VISA A IMPLEMENTAÇÃO 
DE ACESSIBILIDADE NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

-Assinatura de uma portaria objetivando a implementação de 

acessibilidade nas delegacias de polícia para atendimento 

das pessoas com deficiência. 

- Ajustamento do espaço físico de todas as delegacias do 

Estado de São Paulo.

- Caso uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 

estiver em condição severa ou total que a impossibilite de ir 

até a delegacia para a produção de boletins de ocorrência, os 

oficiais da Polícia Civil devem se locomover até suas casas.

- Também foi firmada uma parceria entre a Secretaria de 

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a 

Secretaria de Segurança Pública para um projeto de 

coordenação que visa o treinamento de oficiais, em oficinas, 

para capacitá-los quanto à abordagem de pessoas com 

deficiência e o tratamento a elas dispensado.



POR QUE HELOISA?

Produção de Curta metragem em 

animação "Por que Heloisa?", uma 

adaptação do livro homônimo. DVD com 

o curta metragem e extras com registro 

documental de experiências inclusivas. 

Livro reeditado em versão audio livro.



CONCURSO MODA INCLUSIVA

Moda Inclusiva I

Incentivar o surgimento de novas soluções em relação ao vestuário 

para a pessoa com deficiência. Realização de um desfile com os 

finalistas que participaram do concurso e a premiação das 3 (três) 

primeiras colocadas; Concretização de parcerias com empresas 

privadas: Vicunha, Faculdade Anhembi Morumbi, Pense moda, SP 

Fashion Week e REDE GLOBO.  

Moda Inclusiva

Promoção de debate sobre moda diferenciada 

e o incentivo e estímulo ao surgimento de 

novas soluções em relação ao vestuário para 

as pessoas com deficiência com a realização 

de um desfile com os finalistas do concurso.

Capacitação em Moda e Costura

Oficina de Moda e Costura Inclusiva, qualificando trabalhadores na função de desenhista 

copista, com atividades de auxiliar de produção de moda e vestuário, com desenvolvimento de 

habilidades e competências relativas a rotinas e processos de produção de peças de vestuário, 

considerando as várias deficiências e valorizando a funcionalidade das roupas acessíveis



MEMORIAL DA INCLUSÃO- Os Caminhos da Pessoa com Deficiência.

Objetivo do Memorial: resgatar a história e 

dar visibilidade positiva à pessoa com 

deficiência, reforçando sua competência nas 

ações e nas conquistas das últimas décadas. 

Inaugurado em 3/12/2009

Versão Virtual do Memorial

- Versão Itinerante



PRÊMIO AÇÕES INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Prêmio Governo do Estado de São 

Paulo - Ações Inclusivas

Cerimônia de Reconhecimento Público 

e Entrega de 10 prêmios para as 

práticas inclusivas que se destacaram 

no Estado de São Paulo.

- Sede da Secretaria no dia 12 de 

dezembro de cada ano.



VIRADA INCLUSIVA

Participação de 80 instituições

públicas e privadas. 

36 horas contínuas de  programação. 

500 eventos em 15 municipios. 

Arte, cultura, justiça, serviços, 

história e entretenimento



EDUCAR PARA INCLUIR



 Atuação junto aos diversos níveis do 

Sistema de Ensino, com mapeamento 

e análise de dados relativos à 

educação da população com 

deficiência nos municípios do estado. 

 A análise considera os enfoques de 

inclusão presentes nos saberes e 

práticas dos gestores, professores e 

alunos da rede estadual de Educação. 

 Visa conferir ao estudante com 

deficiência a plena oportunidade de 

acesso à formação em todos os níveis 

e à inclusão social.

 PARCERIA: ONG MAIS 

DIFERENÇAS

MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DOS 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO



DEF DADOS - PROGRAMA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA 
SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES

Identificar os serviços executados 

pelas Prefeituras e sua estrutura 

organizacional para a gestão na área 

de atuação às pessoas com 

deficiência. 

PARCERIA: FUNDAÇÃO SEADE

BANCO DE DADOS

Mapeamento de informações para criação de banco 

de dados único a fim de identificar e monitorar as 

pessoas com deficiência no Estado de São Paulo

PARCERIA: GESTÃO PÚBLICA E SECRETARIAS 

DIVERSAS



MODEM  - MONITORAMENTO DA INSERÇÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO – MODEM –
Parceria  com FIPE

- Realização de pesquisa de elementos para a 

política de cargos e salários

- Levantamento do diferencial do custo de vida 

em 5 (cinco) regiões do estado de São Paulo, 

estudo das normas e legislações que norteiam a 

contratação dos profissionais da área de 

reabilitação

- Criação de indicadores da inserção das 

pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, bem como desenho do perfil de 

empregos destas pessoas.

- Acompanha o perfil de vagas e salários  no 

Estado de São Paulo,buscando estimular a 

qualificação  centrada na vocação da região.

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



TECNOLOGIA E 

AJUDAS TÉCNICAS



COMPRA E A EDIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PELOS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Decreto Estadual nº 56.307, de 

22/10/2010: PROGRAMA DE 

ACESSIBILIDADE 

COMUNICACIONAL - padrão 

internacional "Daisy“.



ACESSIBILIDADE AOS TELECENTROS E ACESSA SP

Ampliar o conhecimento e adequar os Telecentros e Acessa SP para o atendimento de 
pessoas com deficiência, tanto com relação a acessibilidade física, bem como, a 
acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação. 
PARCERIA: ATN - ASSOCIAÇÃO DE TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS

• Sensibilização e 

capacitação dos Gestores 

dos Telecentros para 

recepcionar as pessoas 

com deficiência. 

• Telecentros e Acessa SP 

adaptados, 

proporcionando qualidade 

no atendimento.

CETI-D



TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CONHECIMENTO

ENCONTRO INTERNACIONAL DE 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Objetivo: promover o desenvolvimento, a 

produção e a disponibilização de tecnologias 

assistivas para o mercado brasileiro. 

Visa a melhoria da qualidade de vida da 

população em geral, com destaque para as 

pessoas com deficiência, permanente ou 

temporária, bem como suas famílias, 

cuidadores, profissionais da saúde e 

empresas. 

CETI-D



MÓDULO INTELIGENTE PARA CADEIRA DE 
RODAS MOTORIZADAS

Pesquisar e desenvolver um módulo 

inteligente capaz de integrar diferentes 

dispositivos de entrada e saída para controle 

de cadeiras de rodas motorizadas; 

Pesquisar e desenvolver um software de 

configuração do módulo inteligente.

Parceria: LSI - USP

CETI-D



- Implantação do Centro de Referência para o Cão Guia e 

acompanhamento das obras correspondentes, com a obtenção dos 

devidos licenciamentos.

- Implantação do Modelo de Atendimento e Treinamento para o cão, para 

o cego e para a dupla cego e cão.

-Parceria com a Faculdade de Medicina Veterinária da USP

CENTRO DE REFERÊNCIA PARA O CÃO GUIA. 



Tornar acessível a programação cultural e televisiva às pessoas com 

deficiência visual: cegas e com baixa visão por meio de sistema de 

narração de cenas silenciosas, descrição de cenários, figurino, etc. 

Publicação voltada a especialistas e multiplicadores.

AUDIODESCRIÇÃO: TRANSFORMANDO IMAGENS 
EM PALAVRAS



Levantamento de informações 
e respectiva publicação em 
ambiente digital sobre: 
adaptação, treinamento, 
reabilitação, equipamentos, 
novidades, notícias, legislação 
pertinente para inserção da 
pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho.

Público alvo: pessoas com 
deficiência e empregadores

PARCERIA: FIPE

PORTAL DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA ÁREA DA 
TECNOLOGIA ASSISTIVA

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



INCLUIR PELO TRABALHO 



Emprego & 
Autonomia

FÓRUM DE EMPREGABILIDADE DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA

• Parceria entre Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e a Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho, a Serasa 

Experian e Instituto Ethos.

• lançado em outubro de 2009.

• Iniciativa, inspirada em projeto inglês, 

articulou, de forma inédita, o setor público, 

a iniciativa privada e organizações não-

governamentais .

• Missão: mobilizar, sensibilizar e ajudar 

tecnicamente os diversos setores da 

sociedade brasileira a promover, desenvolver 

e se comprometer com ações que ampliem o 

grau de empregabilidade das pessoas com 

deficiência.



CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL

Implantar Centro de Tecnologia e Inclusão Social e de qualificação dos profissionais que 
atuam com pessoa com deficiência, em 75 municípios do Estado de São Paulo, 
contribuindo para melhorar a qualidade de vida dessa população. PARCERIA: BID

A oferta de serviços dentro do conceito de acessibilidade 

arquitetônica e comunicacional, serão as referências 

locais/regionais para o treinamento e capacitação dos 

profissionais envolvidos com o ensino e a prática de:

- Braille

- Libras

- Orientação e Mobilidade

- Acessibilidade nas Tecnologias de Informação e Comunicação.

- Inclusão Digital

- Atividades esportivas, de lazer e entretenimento

- Atividades artesanais com vias a geração de renda

- Cursos profissionalizantes não convencionais.

REDE DE CUIDADOS COMPLEMENTARES



RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS 

Elaboração de projeto Básico e Executivo de 
Residência Inclusiva, que seguirão a tipologia do 
CDHU, dentro do conceito de Desenho Universal 
e Domótica.

Realização de Seminários Regionais e 
Internacional sobre Residência Inclusiva

Plano Estadual de Habitação
DESENHO UNIVERSAL EM 100% DAS 
HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
DECRETO Nº 53.485/2008

 Art. 1º - Institui a política de implantação do conceito de 

desenho universal na produção de habitação de interesse 

social.

 Desenho universal: concepção de espaços e produtos 

arquitetônicos e urbanísticos visando a sua utilização pelo 

mais amplo espectro de usuários, incluindo crianças, idosos e 

pessoas com restrições temporárias ou permanentes.



RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE DEFICIÊNCIA (WRD – 2011)

LANÇAMENTO na ONU, em Nova York. 

Relatório Mundial anuncia: pessoas 

com deficiência são mais de 1 bilhão 

no mundo

Apresentação do Relatório Mundial sobre Deficiência, em 

Nova York (EUA), no dia 9 de junho de 2011. O Relatório 

apresenta recomendações sobre ações que devem ser 

tomadas e mostra que, atualmente, há mais de 1 bilhão de 

pessoas com deficiência no mundo. 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência foi convidada a participar de uma sessão 

conjunta entre a ONU (Organização das Nações Unidas), a 

OMS (Organização Mundial de Saúde) e o Banco Mundial 

(World Bank). Nessa sessão também foram discutidas 

políticas públicas na área da saúde. 

Foram apresentados também os dados e informações sobre 

as ações na área da deficiência no estado de São Paulo. 

O Estado de São Paulo, 
através de Termo de 
Cooperação com as 

Nações Unidas, traduziu o 
WRD



www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br
Maria Isabel da Silva

Contato: misabelsilva@sp.gov.br
(11) 5212.3701

Facebook: InclusaoSP
Twitter: InclusaoSP


