
 

 

 

 

# PARA CEGO VER: É um folder em 
3 colunas. 
Na coluna da esquerda há uma carta 
aberta à população, que segue 
abaixo. 
 
Na coluna central há os logotipos 
das organizações. Realização: 
Prefeitura Municipal, SEMDES, 
COMDEF e UNIMEP. Apoio: SELAM, 
SEMTRE, Câmara de Vereadores , 
OAB Piracicaba, Observatório 
Cidadão, Occitano Apart Hotel, SESC, 
SESI, SIMESPI e SINDBAN. 
 
Na coluna à direita. No contorno 
acima - flor estilizada em várias 
cores e o logotipo comemorativo 
dos 250 anos de Piracicaba; ao 
centro - em letras pretas grandes: 
Semana Municipal da Luta da Pessoa 
com Deficiência, em letras 
vermelhas menores: Garantir os 
Direitos das Pessoas com Deficiência 
é dever de todos; mais abaixo em 
letras garrafais vermelhas: de 18 a 
23 setembro 2017; no contorno à 
esquerda os símbolos das 
deficiências em verde: uma orelha 
estilizada, uma silhueta humana com 
bengala, o símbolo internacional de 
acessibilidade e uma cabeça humana 
destacando o cérebro; abaixo - flor 
estilizada em várias cores, fechando 
o contorno inferior. 



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO 
Vamos fazer um mundo mais acessível! 

    Até onde você pode chegar? Não na carreira, 
na vida, mas no dia a dia? 
    Você pode ir ao banco, à padaria, ao clube. 
Você ainda pode frequentar igrejas, salões de 
beleza, um parque ou, simplesmente, ir até a 
beira do Rio Piracicaba sem grandes 
transtornos. 
    Pois bem, nós pessoas com deficiência 
também queremos tudo isso, mas muitas vezes 
nosso direito mais fundamental é ignorado ou, 
simplesmente, desrespeitado por pessoas que 
não entendem que não estamos pedindo um 
favor, mas exigindo um direito.  
“Ir e vir” são mais que direitos constitucionais.    
A mobilidade e a acessibilidade são 
necessidades de todos os seres humanos 
integrados à sociedade.  
    Calçadas seguras, acessos adequados, 
rampas, piso tátil, semáforos sonoros, 
elevadores são mecanismos que melhoram 
nossa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, 
melhoram nossa sociedade. Uma sociedade 
inclusiva é mais saudável, equilibrada e justa! 
    Neste Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência (PcD), 21 de setembro, vamos co-
memorar os avanços, ainda que poucos ou 
pequenos, mas também vamos cobrar o aten-
dimento de nossos direitos! Junte-se a nós! 

A luta da Pessoa com Deficiência é diária. 
    Empresários, trabalhadores e população em 
geral, vejam a Pessoa com Deficiência como 
alguém capaz, independente e com os mesmos 
direitos e deveres de qualquer cidadão. 
   Participe você também dessa luta. Conheça o 
COMDEF - Conselho Municipal de Proteção, 
Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com 
Deficiência. 
Para maiores informações: 
E-mail: comdef@piracicaba.sp.gov.br  
Telefones:  (19)  3434-7137 / 3434-0461  
Endereço:  Rua Joaquim André, 895 – Centro 

PROGRAMAÇÃO – VI Semana Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência/II Fórum Inclusão e acessibilidade na Educação Spuperior 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

30/08 a 
22/09 

 Exposição Fotográfica (Deficiência Visual) 
Convidados: Renata (Museu Prudente de Moraes); sr. Cláudio Coradini (Fotógrafo) + artistas cegos 

Átrio da Biblioteca – Campus 
Taquaral da Unimep 

15/09 15h 
Lançamento da VI Semana Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência de 
Piracicaba – coletiva de imprensa 

Auditório do SESC – R. Ipiranga, 
155 – Centro 

18/09 
14h 

Oficina: “A Pessoa surda no contexto da Educação” 
Convidados: Rebeca Fialho Maniezzo e Cézar Augusto Lúcio 

Campus Taquaral da 
Unimep 

19h30 
Tribuna Livre na Sessão da Câmara de Vereadores por Francisco N. Cerignoni – 
coordenador do COMDEF 

R. Alferes J. Caetano, 834 – 
Centro 

19/09 

14 às 15h Clínica de GolBol com Prof. Luis Otávio (SESI) Mini Ginásio “Garcia Neto” 
– R. Treze de Maio, 2122 – 
Bairro Alto 

15 às 16h Clínica de Voleibol adaptado com Prof. Cláudio Guassi (SELAM) 

14h 

Oficina: “Cinema e deficiência: história e representações” 
Convidado: Mateus Amaral (aluno do PPGE/Unimep) 

Campus Taquaral da 
Unimep 

Apresentação e discussão da LBI - Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência 

para os profissionais da rede de proteção social de Piracicaba – Dra. Gislaene Martins Fernandes 
SEMTRE – R. Mons. Manoel 
Francisco Rosa, 900 - Centro 

19h30 

Palestra: “OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA GARANTIDOS PELA  LBI: 
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO” com a Dra. Gislaene Martins Fernandes - Advogada, 

especialista em direito e processo do trabalho, mestranda em direito, membro do Conselho 
Municipal para assuntos da pessoa com deficiência de Araçatuba -SP e membro da Comissão da 
pessoa com deficiência da 28 subsecção da OAB/SP 

Auditório OAB – Av. 
Independência, 3347 – B. 
Alemães 

20/09 

09h 
Oficina: “A Pessoa cega no contexto da Educação” 
Convidados: Fátima Mendes / Karla Cremonez Gambarotto / Rosana Davanzo + Endrius 
(alunos do PPGE/Unimep) 

Campus Taquaral da 
Unimep 

14h 
Seminário: “Pesquisas sobre a educação de alunos cegos” 
Convidados: Profa. Lucia Reily, Profa. Adriana Laplane, Leonardo Augusto Cardoso de 
Oliveira e Claudio Coradini 

Auditório do Bloco 7 – 
Campus Taquaral da 
Unimep 

21/09 

08h30 Caminhada e manifesto pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência 
Saída do Mercado Municipal 
até a Praça da Catedral 

10h30 
Ato solene - O compromisso do poder público com a garantia dos direitos da 
pessoa com deficiência – com as autoridades municipais 

Praça da Catedral 

14h 

Oficina de Pais: “Olhares possíveis para a deficiência, os sujeitos e a questão da 
autonomia social”  

Convidadas: Valéria Scaranello (Inclusão Unimep) e Profa. Gláucia Uliani 
(PPGE/Unimep) 

Campus Taquaral da 
Unimep 

22/09 19h30 
Palestra: “A Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho” 
Convidados: Prof.  Artur Soares de Castro (Direito/Unimep) e Profa. Valéria Rueda Elias 
Spers (PPGA/Unimep) 

Auditório Verde (Bloco 2) – 
Campus Taquaral da 
Unimep 

23/09 17 às 20h Debate: Mobilidade para Todos 
Largo dos Pescadores – Rua 
do Porto 

 

 


