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Atualmente na cidade de São Paulo quase 3 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de
deficiência, seja física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla. 
 
Apesar disso, o debate em torno do tema da inclusão das pessoas com deficiências ainda é
incipiente. Seja porque faltam dados e evidências sobre o assunto, seja porque a
transversalidade do tema coloca desafios para a ação efetiva do Estado, o fato é que pouco
sabemos sobre quem são, onde vivem e quais as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com
deficiência em São Paulo. 
 
Por esta razão, o boletim deste mês visa promover o debate sobre este tema. Venha conferir!

Dicas de leitura  
 
Para saber mais sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência, confira as
publicações disponíveis em nossa Biblioteca Virtual: 
 
Documentos produzidos por organizações locais

Apresentação Fórum da Inclusão

Relatórios e diagnósticos

Pesquisa Viver em São Paulo - Pessoas com deficiência

Linhas de pesquisa:

Conectividade territorial

Leis 

Lei municipal facilita mobilidade de PcD
Estatuto da Pessoa com Deficiência

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=Cb79rZovgHBEmLrimEg3AvhviUhv9RQPw5r5gxudCVkWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fforum_da_inclusao_-_final.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=IQvlFV-mXbIDNQy_9890F7HG23SU0zWhAv8iQDnxAY8WXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fviver_em_sp_pessoa_com_deficiencia.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=Lz2EwY8cUeguV_R_X1LIcQaF3HM84kibMA2WoVCo2N4WXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu83%2fconectividade_apres_0.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=rC10WHofWjomrKZn-VbeLhA9D32_Romj5RelTFNZPW8WXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2flei_no_15914_de_16_12_2013_-_municipal_-_sao_paulo_-_legisweb.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=JBaj-Lunt5XUToon86a1YYad-kU89RAIVVAa-DhxuLoWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2festatuto_pcd.pdf
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Em debate: A luta do Fórum de Inclusão para a inclusão de Pessoas
com Deficiência

Em M'Boi Mirim existem cerca de 5.500 pessoas com deficiência, sendo dois os grupos que mais
se destacam: aqueles que convivem com deficiência física e intelectual.  
 
Nos últimos anos, o Fórum de Inclusão vem se destacando no território ao promover a inclusão
de pessoas com deficiência. Após o levantamento de informações sobre este público em M'Boi, o
Fórum vem buscando compreender as principais dificuldades de PcDs, familiares e cuidadores
em relação ao acesso a serviços públicos. Como parte de suas atividades, o Fórum também vem
trabalhando na disseminação de informações públicas relevantes sobre direitos, serviços e
políticas voltadas para PcDs. 
 
Confira o texto escrito por Hercílio Pessoa e Peter Spink a respeito deste tema tão importante no
M'Boi Mirim!

Encontros dos Fóruns e Redes 
 
Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou
serviços. Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece na região 
 
Música e poesia 
09 de maio 
 

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=e2iL05p8reHWylUSBTlk2SXxMizk2YpERNGYE_xzRcIWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fo_forum_de_inclusao_v4.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=PLC6BEwH0mCfbtFxmWcoryHsvLD-kP8X4sYbLhaotxMWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fforuns_e_redes_m_boi_agenda.pdf
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Palestras temáticas - violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes 
17 e 24 de maio 
 



07/05/2019 Boletim Estação M'Boi #8 Abril 2019

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACURHCETbZKQo4CW5G1%2f8FQBwD0u4bQSywTSIy3fByvM8LhAAAAyxE8AAD0u4bQSywTSIy3fByvM8LhAACSY5p6A… 5/11

 
 
O direito no enfrentamento da violência de Estado 
11 de maio 
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Para saber das noticias e eventos da região de M' Boi acesse: 
https://www.desenrolaenaomenrola.com.br/   
http://periferiaemmovimento.com.br/   

Cursos e oficinas 
 
Ciclo de debates - Ubuntu 
 

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=j8BlyDlIWUxdH3zcPvSOOHA6rBWcxXVTEdaJd7PMJXEWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.desenrolaenaomenrola.com.br%2f
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=5Xb4viagfTNc-uh4tUy0WkIE18C_ALcqe6o98Qe8hyUWXpBqFtPWCA..&URL=http%3a%2f%2fperiferiaemmovimento.com.br%2f
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Curso gratuito de jornalismo 
Inscrições até 07 de maio 
 

O que é a Estação M'Boi? 
 
A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos
organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas na região do
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M'Boi Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. A plataforma tem como objetivo
maximizar as sinergias entre diferentes temáticas urbanas, tanto por meio da troca de
informações quanto pela promoção do desenvolvimento territorial local. 
 
Acesse o nosso site ou assista ao vídeo e descubra mais sobre o trabalho da Estação.

Sobre o nosso boletim eletrônico 
 
Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como objetivo contribuir
para o fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar visibilidade às atividades
que acontecem no território. 
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e a partir dele indicamos leituras
de documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é Inclusão de
pessoas com deficiência. Na seção "Em Debate", propomos a discussão de temas relevantes ao
território. Este mês o tema é A luta pela inclusão de pessoas com deficiência. Por fim,
divulgamos os eventos que ocorrerão na região.

Acesse a biblioteca virtual! 
 
No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações, relatórios,
mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade de São Paulo. São
documentos que a equipe da Estação encontrou em seus estudos e outros que recebemos
de moradores, profissionais e ativistas que atuam na região. Se você tem algum relatório,
tabela, TCC, dissertação ou outro documento que ache importante circular, nos envie
através do email ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é  coletiva, é de todas e
todos!
Visite a biblioteca

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=yNS7GgbABBkOL5zruN-sw98V3bvtR0wuWC_EWcqKAUkWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fm-boi%2fsobre-estacao
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=XNJ06IuhHLSCYLPLJYjG8xnuJvmJ_36TWptGKmsnooEWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dl-_G7krBB04
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=EfiUM6l0Wjbj_kuursGWQC_dBFizlRkM71Wyv0cqZ_YWXpBqFtPWCA..&URL=mailto%3aceapg.estacaomboi%40fgv.br
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=er4HG4mmDCXpkciRuMQ1dpcJlIy01csVx9S3InYm8GkWXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fbiblioteca-virtual
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Construa conosco esta plataforma :) 
  
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha construir
conosco este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos, mapas,
publicações acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre a região Sul de São
Paulo, que serão disponibilizados na biblioteca virtual da Estação. 
 
Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
 

Copyright © *Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, All rights reserved. 
 

Nosso contato é: 
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo 

Av. Nove de Julho, 2029 11o andar 
São Paulo, SP 01332-000 

Brasil 
 

Se você não quiser mais receber este boletim, escreva para ceapg.estacaomboi@fgv.br e lhe retiraremos
da lista

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=g4IanVUhEpyU9A6xwrIZaSC7UO2APOdG46uY94XJw6sWXpBqFtPWCA..&URL=mailto%3aceapg%40fgv.br
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=NZKHbSdkvDtRl7Ym_6yGMMPx0187tcHLU_rjS19RnE8WXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=NZKHbSdkvDtRl7Ym_6yGMMPx0187tcHLU_rjS19RnE8WXpBqFtPWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
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