
Nº 71/ Maio de 2014Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

SMPED disponibilizou recursos de acessibilidade nas 
atrações da Virada Cultural 2014 
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     Na décima edição da Virada Cultural, 
o público com deficiência visual e 
audi t iva teve a oportunidade de 
a c o m p a n h a r  e  c o m p r e e n d e r 
integralmente atrações durante os dois 
dias de evento e em diversos palcos. Ao 
todo, treze apresentações contaram com 
recursos de acessib i l idade. Dez 
espetáculos com tradução simultânea 

Você Sabia?

  

     A secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Marianne 
Pinotti, viajou esta semana a Suécia para participar de uma série de palestras e 
workshops sobre a comunicação com pessoas surdas e conhecer algumas 
experiências bem sucedidas de Central de Língua de Sinais na Europa.  Na cidade 
sueca de Örebro, por exemplo, o serviço atende 20 mil pessoas anualmente, inclusive 
em chamadas de emergência. O objetivo é trazer conhecimentos para a implantação 
da Central de Libras em São Paulo

Secretária Marianne Pinotti vai a Suécia conhecer 
exemplos de Centrais de Língua de Sinais

Voluntários da Copa do Mundo são treinados para 
atenderem pessoas com deficiência
     Os voluntários de São Paulo ligados 
ao programa Brasil Voluntário, criado 
para atender a Copa do Mundo da FIFA 
Brasil 2014, tiveram treinamento no 
último sábado (17) para o atendimento a 
pessoas com deficiência. A SMPED fez a 
articulação com a SPCopa para a 
seleção de voluntários com deficiência e 
a inserção desta temática no treinamento 
presencial. O objetivo foi orientar e 
esclarecer dúvidas sobre direitos das pessoas com deficiência, inclusão vs integração, 
formas de auxiliar e, principalmente, enxergar o indivíduo em sua totalidade; 
compreendendo a deficiência como uma característica do ser humano.

para Libras e três com audiodescrição.
   Os destaques da programação em Libras foram a apresentação do grupo musical O 
Teatro Mágico, os shows de stand-up, e a Galinha Pintadinha, na programação infantil. 
Além de fazerem a tradução, as intérpretes foram envolvidas pelos artistas e 
contagiaram também o público ouvinte. Já a audiodescrição, novidade na Virada 
Cultural deste ano, deu a oportunidade para pessoas cegas acompanharem a peça de 
teatro “Vida Sexual da Mulher Feia” e apresentações de Dança e de Circo. 
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