AUTISMO E INCLUSÃO
tunav[sãodasconqulstasedasdlficuldadesparaaindtsão plena

No dia IO de abril, a partir das 9h, no Auditório Queiroz Filho, o MPSP e o CAO Cível e Tutela Coletiva - Direitos
Humanos promovem o evento "Autismo e Inclusão - uma visão das conquistas e das dificuldades para a inclusão plena."
O evento acontece em celebração ao dia 2 de abril, data em que comemora-se o dia internacional de conscientização
sobre o autismo. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que prejudica algumas funções adaptativas como a

fala e a interação social e foi consideradocomo deficiência em 2012 pela Lei 12.764, que também prevê ações nos
âmbitos da saúde, educação e assistência social. Muito já se fez, mas muito ainda há por fazer para que as pessoas com
autismo tenham inclusão plena. Participe!

PROGRAMAÇÃO
9h - Abertura
Sandra Lucia Garcia Massud - Promotora de Justiça do Centro de Apoio Operacional - Direitos Humanos e Sociais
Tiago Cintra Zarif - Procurador de Justiça coordenador do Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva
9h10 - Escolarização de crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo
João Paulo Faustinoni e Silva - Promotor de Justiça do Grupo Especial de Educação —GEDUC
de Barr_os8Q4rigues - Pedagoga e psicóloga
Adriana Godoy - Professora de música e produtora cultural

10h10 - Cuidados em Saúde de crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo
Débprah Kelly Afonso - Promotora de Justiça de Direitos Humanos —Pessoa com Deficiência
Daniele Abrão Zierth - Psicóloga, especialista em Saúde Mental e Dependência Química
Mar.iana-Mor-elr.a-Alçkjmjn.Azevedo- Fisioterapeuta

11h10 - Perspectivas da inserção no mercado de trabalho e os desafios da vida adulta da pessoa com diagnóstico de autismo
Valdirene Silva de Assis - Procuradora do Trabalho no MPT/SP e coordenadora Nacional da Coordigualdade
Flávio Gonzales - Psicólogo, supervisor de Qualificação e Inclusão Profissional da APAE SP
William de Jesus Silva - Auxiliar de Promotoria do MPSP

12h10 - Debate
13h - Encerramento

InscriçÕesaté às 17h, do dia 9 de abri', pelo e-mail cooçiveleventps@mpsp.mp.àr.
Serão fornecidos certificados de participação

Data: 10 de abril
Horário: 9h
Público alvo: membros, servidores, estagiários do MPSP e público em geral
Local: Auditório Queiroz Filho I Rua Riachuelo, 115 - São Paulo/SP
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