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Na segunda-feira, 22, ocorreu a abertura da 1ª Semana Municipal da Pessoa com

Deficiência de Frederico Westphalen que acontece concomitantemente com a Semana

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Com o tema "Inclusão: da

Escola ao Mercado de Trabalho", que tem por objetivo a integração e valorização das

pessoas com deficiência, o evento ocorreu no Plenário da Câmara de Vereadores e surgiu

a partir de um projeto de lei do Poder Legislativo do vereador Raul Pazuch da Silva.

A Associação Empresarial ACI/CDL é uma das entidades parceiras dessa iniciativa,

juntamente com o Sesc, URI/FW, Sine, Apae, IFFar/FW, Uergs, Uceff e Associação

Regional dos Pais e Amigos dos Autistas-Miguel.

A programação contará com visitas às escolas e empresas, mesa-redonda sobre Políticas

Públicas e Inclusão, uma sessão especial transmitida na linguagem de sinais, programas

da Câmara especiais sobre a semana, live com relatos de profissionais de Recursos

Humanos e demais atividades.

Visitas às empresas

Durante a tarde de segunda-feira, 22, a psicóloga organizacional da AEFW, Aline

Galhardo e a gestora da Uceff unidade de Frederico Westphalen, Elaine Dornelles,

estiveram visitando algumas empresas a fim de sensibilizar e convidar os empresários e

colaboradores para participarem da programação da 1ª Semana Municipal da Pessoa

com Deficiência.

Na oportunidade, Aline e Elaine também convidaram para a live que será transmitida pelo

perfil do Instagram da Câmara de Vereadores e realizada por profissionais de Recursos

Humanos que tratarão sobre a inclusão no mercado de trabalho, desafios, oportunidades

e um olhar mais ampliado para as habilidades de pessoas com deficiência.

As empresas visitadas foram Atacarejo Silva, Frigorífico Palmali, Gráfica Pluma,

Grametal, Loja O Bolicho, Supermercado Peretto, Metal Fred e Supermercado Barril.
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