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Evento: “Setembro Verde”  
1º de setembro de 2016 

 

 É um prazer e uma honra estar aqui hoje, mais uma vez, para 
participar deste evento tão importante, que marca o lançamento 

do mês da inclusão, o Setembro Verde! 
 

 Parabenizo a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo, na pessoa da Dra Linamara Rizzo 
Battistella, a Federação das APAES do Estado de São Paulo - 
FEAPAES-SP, na pessoa da sua presidente Cristiany de Castro.  

 

 Atualmente, falar de inclusão é tão relevante e tão significativo 
para o governador Geraldo Alckmin que se conseguiu 
congregar em um único evento representantes de 9 secretarias 

de governo (nós do Desenvolvimento Social, da anfitriã dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, da Saúde, da Educação, 
do Trabalho e Emprego, do Esporte, Lazer e Juventude, da 
Cultura, da Justiça e Defesa da Cidadania, e do 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia). 

 

 Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo: de 
integração das políticas públicas. De construir políticas 
intersetoriais que garantam o acesso das pessoas com 
deficiência a serviços da assistência social, saúde e 
educação, acessibilidade, cultura, justiça, esporte, lazer, 

cidadania, emprego e tantos outros. 
 

 Segundo Censo 2010/ IBGE, no Brasil, 45,6 milhões de 
pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o 
que corresponde a 23,9% da população brasileira.  

 

 Nós, do Desenvolvimento Social, ‘abraçamos’ a causa da 

pessoa com deficiência. Recentemente, fizemos na secretaria 

uma reunião de integração entre governo, instituições privadas e 
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entidades não-governamentais para tentar assegurar que os 

deficientes tenham seu lugar garantido na escola, no trabalho, 

na sociedade de uma maneira geral.  

 

 Concluímos que o cumprimento da lei é necessário (da Lei de 

Cotas fundamentalmente), o olhar inclusivo é primordial, mas 

ainda mais importante é vencer as “barreiras atitudinais”. 

 

 Temos de acreditar no potencial da pessoa com deficiência, 
qualquer tipo de deficiência.  
 

 As Paraolímpicas que se iniciaram no dia 7 de setembro são a 
prova viva do potencial de superação.  

 

 Eu tenho uma história muito feliz, um exemplo: Desde meu primeiro 
mandato como vereador tenho trabalhando comigo Fernanda 

Jimenez com Síndrome de Down, que me lembra, diariamente, 
do potencial de cada um, muitas vezes esperando apenas a 
oportunidade adequada.  

 

 Eu luto e acredito em um país mais justo, mais democrático e 
mais inclusivo. 
 

Boa tarde! 
 

 
 
 

 


