
O Cerest 
política n
Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

Reabilitar e reintegrar pessoas com deficiência 
dever das empresas que devem garanti
para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
sobretudo para promover cidadania. No entanto varias duvi
processo dificultando ou mesmo inviabilizando 
Como contratar e
Quais as etapas e recursos
O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 
Onde foi a falha?
Como reverter o processo s

 

Local: 
Anfiteatro no andar Térreo do Centro Cívico (Prefeitura)

 

Data: 
07 de dezembro de 2010 

 

Horário: 
08:30

 

Palestrantes:
Profa.
Dra. Mara Alice Conti Takahashi 

 

Público:
Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

 

Inscrições: 
Gratuitas no local e na data do evento

 

Informações:
Cerest

 
                          

O Cerest – Piracicaba,
política nacional em Saúde do Trabalhador em
Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 

Reabilitar e reintegrar pessoas com deficiência 
dever das empresas que devem garanti
para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
sobretudo para promover cidadania. No entanto varias duvi
processo dificultando ou mesmo inviabilizando 
Como contratar e
Quais as etapas e recursos
O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 
Onde foi a falha?
Como reverter o processo s

Local: 

 

Anfiteatro no andar Térreo do Centro Cívico (Prefeitura)

Data: 

 

07 de dezembro de 2010 

Horário: 

 

08:30h às 12:00h

Palestrantes:

 

Profa.

 

Luiza Maura Domingos d
Dra. Mara Alice Conti Takahashi 

Público:

 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

Inscrições: 

 

Gratuitas no local e na data do evento

Informações:

 

Cerest-Piracicaba 

CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR

                          

iracicaba,

 

órgão oficial da Secretaria Municipal de Saúde
acional em Saúde do Trabalhador em

Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

“A 
Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 

Profissionais com Deficiência e Reabilitados

Reabilitar e reintegrar pessoas com deficiência 
dever das empresas que devem garanti
para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
sobretudo para promover cidadania. No entanto varias duvi
processo dificultando ou mesmo inviabilizando 
Como contratar e

 

integrar pessoas com 
Quais as etapas e recursos

 

O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 
Onde foi a falha?

 

Como reverter o processo s

Anfiteatro no andar Térreo do Centro Cívico (Prefeitura)

07 de dezembro de 2010 – Terça feira

h às 12:00h

  

Luiza Maura Domingos d
Dra. Mara Alice Conti Takahashi 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

Gratuitas no local e na data do evento

 

Piracicaba – Tel. (19) 3417

CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR
SECRETARIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
                          PROGRAMA 

CONVITE

órgão oficial da Secretaria Municipal de Saúde
acional em Saúde do Trabalhador em

Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

“A atitude que
Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 

Profissionais com Deficiência e Reabilitados

Reabilitar e reintegrar pessoas com deficiência 
dever das empresas que devem garanti
para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
sobretudo para promover cidadania. No entanto varias duvi
processo dificultando ou mesmo inviabilizando 

integrar pessoas com 

 

necessários?
O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 

Como reverter o processo sem causar danos morais, psicológicos ou financeiros para as partes?

Anfiteatro no andar Térreo do Centro Cívico (Prefeitura)

Terça feira

 

Luiza Maura Domingos de Paula 
Dra. Mara Alice Conti Takahashi – Socióloga 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

Gratuitas no local e na data do evento.

Tel. (19) 3417-2030 c/ Helder 

CEREST 
CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR

SECRETARIA  MUNICIPAL   DE   SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

PROGRAMA DE  REABILITAÇÃO  PROFISSIONAL

  
CONVITE

 

órgão oficial da Secretaria Municipal de Saúde
acional em Saúde do Trabalhador em

Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

   

atitude que

 

faz a diferença!” 
Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 

Profissionais com Deficiência e Reabilitados

  

Reabilitar e reintegrar pessoas com deficiência e reabilitad
dever das empresas que devem garantir trabalho para pessoas nestas condições, não apenas 
para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
sobretudo para promover cidadania. No entanto varias duvi
processo dificultando ou mesmo inviabilizando o acesso ao mercado de trabalho destas pessoas

integrar pessoas com deficiência
necessários?

 

O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 

em causar danos morais, psicológicos ou financeiros para as partes?

Anfiteatro no andar Térreo do Centro Cívico (Prefeitura)

 

e Paula – Pedagoga 
ocióloga – Doutora em Saúde Coletiva 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

.

 

2030 c/ Helder 

  
CEREST - PIRACICABA 

CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR
MUNICIPAL   DE   SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
DE  REABILITAÇÃO  PROFISSIONAL

CONVITE

  

órgão oficial da Secretaria Municipal de Saúde
acional em Saúde do Trabalhador em

 

parceria com o Ministério do Trabalho, 
Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

faz a diferença!” 
Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 

Profissionais com Deficiência e Reabilitados

e reabilitados
r trabalho para pessoas nestas condições, não apenas 

para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
sobretudo para promover cidadania. No entanto varias duvidas e 

o acesso ao mercado de trabalho destas pessoas
deficiência

 

e reabilitados no mercado de trabalho?

O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 

em causar danos morais, psicológicos ou financeiros para as partes?

Anfiteatro no andar Térreo do Centro Cívico (Prefeitura)

 

Rua Antonio Corrêa Barbosa, 2233.

Pedagoga – Especialista em Deficiência Mental
Doutora em Saúde Coletiva 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

2030 c/ Helder – www.cerest

PIRACICABA - SP 
CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR

MUNICIPAL   DE   SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

DE  REABILITAÇÃO  PROFISSIONAL

órgão oficial da Secretaria Municipal de Saúde
parceria com o Ministério do Trabalho, 

Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

faz a diferença!” 

 

Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 
Profissionais com Deficiência e Reabilitados

os

 

no mercado de 
r trabalho para pessoas nestas condições, não apenas 

para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
das e erros têm sido

o acesso ao mercado de trabalho destas pessoas
e reabilitados no mercado de trabalho?

O que pode ser feito em casos onde o processo não tem sucesso? 

 

em causar danos morais, psicológicos ou financeiros para as partes?

Rua Antonio Corrêa Barbosa, 2233.

Especialista em Deficiência Mental
Doutora em Saúde Coletiva 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

.cerest.piracicaba

CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR
MUNICIPAL   DE   SAÚDE 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

  
DE  REABILITAÇÃO  PROFISSIONAL

 

órgão oficial da Secretaria Municipal de Saúde, que desenvolve 
parceria com o Ministério do Trabalho, 

Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

Sucesso ou Fracasso nos Processos de Inclusão de 

 

Profissionais com Deficiência e Reabilitados. 

no mercado de trabalho é um 
r trabalho para pessoas nestas condições, não apenas 

para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
erros têm sido

 

cometidos
o acesso ao mercado de trabalho destas pessoas

e reabilitados no mercado de trabalho?

em causar danos morais, psicológicos ou financeiros para as partes?

Rua Antonio Corrêa Barbosa, 2233.

Especialista em Deficiência Mental
Doutora em Saúde Coletiva 

 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, 
Educação, entidades de deficientes, escolas, sindicatos, empresas, publico em geral.

 

piracicaba.sp.gov.br

 
CENTRO  DE  REFERÊNCIA EM  SAÚDE  DO TRABALHADOR

  

, que desenvolve a 
parceria com o Ministério do Trabalho, 

Ministerio Público, INSS, Sindicatos e empresas tem a honra de convidar V.Sa. para a palestra:

  

trabalho é um 
r trabalho para pessoas nestas condições, não apenas 

para cumprimento das cotas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas 
cometidos

 

neste 
o acesso ao mercado de trabalho destas pessoas. 

 

e reabilitados no mercado de trabalho?

 

em causar danos morais, psicológicos ou financeiros para as partes?

 

Rua Antonio Corrêa Barbosa, 2233.

 

Especialista em Deficiência Mental

 

Profissionais e estudantes de Saúde, de Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, da 
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