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   O Reatiba - Reabilitação, Inclusão e Tecnologia surgiu como uma iniciativa do Núcleo Indústrias e 
Sindicatos do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) que identificou a necessidade 
de abordar as questões relacionadas à pessoa com deficiência (PcD) e apresentar à sociedade e à 
comunidade industrial um panorama trazendo aspectos conceituais e práticos. 

   Desde 2008, foram realizados seis eventos sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado 
de trabalho que contaram com a organização de uma equipe de projetos do CPCE onde sempre 
buscaram as últimas atualizações e alterações da legislação referente à inclusão. Os beneficiários 
deste projeto são as indústrias, empresas do ramo comércio e serviços, escolas e as PcD que 
procuram uma oportunidade no mercado de trabalho. 

   A realização do Reatiba contribui com as diretrizes do mapa estratégico do Sistema Fiep e com os 
objetivos para o fortalecimento da indústria, o exercício de sua responsabilidade social e ambiental,  
melhoria da qualidade de vida para o trabalho e o desenvolvimento sustentável. 

Apresentação
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Histórico

I Seminário de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência no 
Mercado de Trabalho

   A primeira edição do Reatiba foi realizada junto 
com a Expotalentos e entre os resultados do 
evento está a criação dos “8 Jeitos de Incluir e 
Reter as Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho”. Dentre as propostas destacam-se: 
reconhecer o potencial humano e profissional das 
pessoas com deficiência; garantir a educação 
básica, profissionalizante e superior; dispor 
condições de acessibilidade e locomoção; e 
ampliar políticas públicas que promovam a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência.
   Na primeira edição do evento foram discutidos 
os desafios da empregabilidade no Brasil; a lei de 
cotas; os tipos de deficiência e o laudo médico; o 
papel da alta gestão, das lideranças, dos 
colaboradores e do RH na implantação de 
programas de diversidade nas empresas; desafios 
para a contratação de estagiários; educação 
profissional no processo de inclusão e as 
orientações de convivência com pessoas com 
deficiência.

4 e 5 de Novembro de 2008

Reconhecer o potencial 
humano e profissional das 
pessoas com deficiência 
para construção de uma 
sociedade inclusiva.

Garantir educação básica, 
profissionalizante e 
superior à pessoa com 
deficiência.

Respeitar e fiscalizar a 
legislação dos direitos das 
pessoas com deficiência. 

Ampliar políticas públicas 
que promovam a 
qualidade de vida das 
pessoas com deficiência.

Participar de fóruns sobre 
a inclusão, articulados 
pelos três setores da 
sociedade.

Dispor condições plenas 
de acessibilidade para a 
locomoção e 
comunicação.

Desenvolver tecnologias 
assistivas, para a 
autonomia e 
indepêndência da pessoa 
com deficiência.

Garantir ambiente de 
trabalho inclusivo.

8 Jeitos de Incluir e Reter as PcD no Mercado de Trabalho
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   Durante o seminário, os cerca de 200 
representantes de empresas, escolas, ONGs e 
poder público e ministério público elegeram 
prioridades para facilitar a inserção das pessoas 
com deficiência. Entre elas destacam-se a melhoria 
da acessibilidade; programas de capacitação 
continuada de todos os envolvidos: pessoas com 
deficiência, professores e empresas que vão 
receber o profissional; maior flexibilidade na 
contratação e parcerias entre escolas e empresas; e 
criação de comitês internos nas empresas para 
implementação das ações.
   Um item bastante citado pelos participantes foi a 
criação de uma secretaria Municipal de Apoio à 
Pessoa com Deficiência. O documento com as 
propostas foi encaminhado ao senador na época, 
Flávio Arns, com objetivo de levar a discussão à 
Procuradoria do Ministério Público, em Brasília.
   Nesta edição a programação contou com um 
panorama da inclusão de pessoas com deficiência 
nas empresas paranaenses; realidades e desafios 
das ONGs e entidades; políticas públicas de 
educação para o trabalho; acessibilidade no 
transporte coletivo; os avanços da legislação na 
inclusão das pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho; Programa SENAI de Ações Inclusivas 
(PSAI); desfile de moda inclusiva e Práticas de 
sucesso para Inclusão no Mercado de Trabalho.

   O evento contou com programação diferenciada 
que falou sobre mudanças na lei da aprendizagem 
profissional para pessoas com deficiência (Jovem 
Aprendiz com Deficiência); Lei de Cotas: Riscos e 
Oportunidades; Diálogos sobre deficiência visual, 
física, intelectual, auditiva; além de cases de 
inclusão da COPEL, Sadia, Wall Mart – Cooperativa 
Mitra, Volvo do Brasil e HSBC. 
    Os participantes puderam visitar a feira, na qual 
17 estandes faziam parte, além de participar de 
quatro salas de diálogo sobre deficiência visual, 
deficiência intelectual, deficiência física e 
deficiência auditiva com participação de 
especialistas da área que puderam compartilhar 
experiências e apresentar oportunidades e novas 
tecnologias.
   O fechamento do evento contou com o Desfile 
Coleção 2010 – REATIBA SPECIAL. O desfile foi 
ofertado pelo Senai Cianorte que trabalha com 
moda inclusiva. 

II Seminário de Inclusão de 
Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho

25 e 27 de agosto de 2009

Fórum de Reabilitação Inclusão e 
Tecnologia de Curitiba

17 de novembro de 2010
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Encontro Paranaense de 
Reabilitação Inclusão e Tecnologia

24 e 25 de Novembro de 2011

   Nesta edição, o evento também aconteceu nas 
regionais do CPCE em Londrina e Maringá. O 
objetivo foi disseminar novidades tecnológicas na 
área de reabilitação, inclusão e mobilidade reduzida. 
Durante o encontro os participantes puderam 
conhecer e discutir as inovações em práticas de 
ensino, pesquisa, tecnologia em serviços e produtos 
para pessoas com deficiência. Na mesa redonda 
sobre acessibilidade e mobilidade reduzida 
contamos com o palestrante internacional Prof. 
Dr.Ricardo Moragas Moragas da Universidade de 
Barcelona que falou sobre acessibilidade na terceira 
idade e a qualidade de vida.
   O evento contou com palestras sobre Políticas 
Públicas - 20 anos da Lei de Cotas - Desafios e 
Oportunidades; Histórico das ações da Secretaria 
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Curitiba e projetos de relevância; Cenário da 
Inclusão nas empresas de Curitiba e Região 
Metropolitana; O que as academias precisam 
produzir para a promoção da inclusão; Pesquisas e 
tecnologias que servem de suporte nas palestras 
aos professores da rede pública visando a inclusão; 
Inclusão da PcD nas Universidades em 
cumprimento as disposições do MEC (Incluindo PcD 
restritos ao leito e com deficiência múltipla); além 
dos cases de empresas que mostraram como reter e 
qualificar os PcD: como Volvo, Sadia, Sesi/Senai, 
HSBC, Crea/PR e entidades como Unilehu e 
Associação dos Deficientes Físicos do Paraná.Os 
participantes puderam assistir a equipe paranaense 
que participou dos jogos Parapan-americanos em 
Guadalajara, praticando bocha, tênis de mesa e 
basquete adaptado. O Regimento de Polícia 
Montada "Coronel Dulcídio", unidade especializada 
de Cavalaria, pertencente à Polícia Militar do Estado 
do Paraná, teve espaço no encontro e demonstrou 
exercícios de equoterapia utilizados na reabilitação  
das PcD. A palestra de fechamento contou com 
Marcelo Yuka  (ex-baterista da banda O Rappa), que 
falou como a adversidade o fortaleceu e depois de 
enfrentar uma depressão profunda conseguiu 
perceber que a deficiência não o deixou incapaz e 
que a vida ainda estava em jogo.
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5ª Reatiba - Encontro Paranaense 
de Reabilitação Inclusão e 
Tecnologia

21 de Setembro de 2012

   Mais de 200 pessoas participaram do evento que 
marcou a comemoração do Dia Nacional da Luta da 
Pessoa com Deficiência. A jornalista Flávia Cintra, na 
palestra sobre a Convenção da ONU sobre os 
direitos da pessoa com deficiência - UNESCO 2006 e 
o Protagonismo da PcD - falou sobre como o 
cotidiano da pessoa com deficiência é impactado 
pela falta de acessibilidade arquitetonica, atitudinal 
e também pelos  objetos de uso diário.
A programação do evento contou com a palestra 
Cultura de Inclusão com Eduardo Carmello no 
ambiente de trabalho, apresentação de 
depoimentos de pessoas com deficiência e as 
oficinas Como Estruturar um Programa de Inclusão, 
Desempenho do Papel Profissional da PcD, 
Orientação Profissional e Empregabilidade. 
   Uma mesa redonda realizada durante o evento 
discutiu alternativas para o cumprimento da Lei de 
Cotas e apresentou programas de inclusão 
desenvolvidos por algumas empresas. Entre as 
empresas que participaram estão a Toshiba e 
Spaipa.
   A partir deste ano a data de realização foi fixada 
próxima ao Dia Nacional de Luta das Pessoas 
Deficientes, instituído em 1982. O dia 21 de 
setembro foi escolhido pela proximidade com a 
primavera e o dia da árvore numa representação do 
nascimento das reivindicações de cidadania e 
participação plena em igualdade de condições.

Participe do 5º Reatiba.

Serão realizados diálogos entre pessoas com deficiência e 
profissionais da área de inclusão e uma palestra com psicólogo 
paulista Eduardo Carmello sobre a cultura de inclusão no 
ambiente de trabalho.

Data: 21/09
Horário: 8h às 17h30
Local: Sede do Sistema Fiep no Jardim Botânico
Av. Comendador Franco, 1341, Curitiba/PR.

TEM ESPAÇO PARA ODOS.
O MERCADO DE TRABALHO

Parceria:Realização:

Inscreva-se



Reatiba - Reabilitação, Inclusão e Tecnologia 7

 6ª Reatiba - Novos Caminhos 
para Inclusão

20 de setembro de 2013

   Nesta edição, o evento tinha como objetivo 
oferecer as últimas atualizações referentes à lei de 
cotas, emprego apoiado e inclusão de pessoas com 
deficiência no mundo do trabalho. O Dia Nacional 
de Luta das Pessoas com Deficiência foi tratado pela 
secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Mirella Prosdócimo. 
  A procuradora do Ministério Público do Trabalho 
do Paraná, Thereza Cristina Gosdal, falou sobre a 
Inclusão da Pessoa com Deficiência no Estado do 
Paraná. O Emprego Apoiado foi o tema abordado 
pelo psicólogo e autor primeiro livro sobre o tema 
no Brasil, Alexandre Prado Betti. 
O evento foi transmitido à distância para todo o 
Paraná por meio de parceria com a Secretaria de 
Assuntos Estratégicos do Estado do Paraná. 

Campos Gerais 

Em 2013, o CPCE de Campos Gerais promoveu o 
Fórum PROPcD que contou com os seguintes temas: 
Indústria Acessível; Orientação sobre o processo de 
contratação de reabilitados e a PcD; Inclusão da PcD 
no mercado de trabalho; Inclusão da PcD no 
Supermercado Tozetto; Contratação e Manutenção 
da PcD na empresa Expresso Princesa dos Campos; 
Projeto Formar; Experiências das PcD inclusas no 
Mercado de Trabalho.
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Parcerias

   Todo o trabalho e resultados descritos acima são frutos do empenho e dedicação dos conselheiros 
da equipe de projetos e das empresas e instituições parceiras que cederam palestras e/ou ajudaram 
direta e indiretamente. Destacamos o apoio da gerência de Responsabilidade Social do Sesi Paraná, 
por meio da  coordenadora do Programa Gestão da Inclusão na Indústria, Regiane de Cássia Ruivo 
Maturo; Senai Paraná; Universidade Livre para Eficiência Humana (UNILEHU); Uninter (cessão de 
tradutores de LIBRAS  e concessão de bolsas de estudos); Ministério Público do Trabalho; Secretaria 
Municipal das Pessoa com Deficiência e nosso agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte  
das equipes de projetos e organização.
   Nosso especial agradecimento à equipe que está se reunindo em 2014  para pensar o 7º Reatiba,  
onde estiveram presentes representante das empresas Banco do Brasil, BRF Foods Brasil, CREA-PR, 
FAE, Gerdau Aços Longos S/A, Grupo Positivo, Sesi e Senai Paraná, Secretaria Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Unilehu e Universidade Tuiuti.


