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CAMPANHA SETEMBRO VERDE 
 

As “pessoas com deficiência (...) em função de barreiras atitudinais, culturais e físicas 

que persistem em nosso país, encontram inúmeros obstáculos para o acesso às políticas de 

educação, saúde, assistência social, habitação e transporte...” 1 Com o intuito de preencher estas 

lacunas e proporcionar às pessoas com deficiência pleno acesso e garantia de direitos, a Lei 

Brasileira da Inclusão foi delineada. No entanto, as leis que amparam a garantia de direitos da 

pessoa com deficiência não são cumpridas em sua integralidade. Alguns dados referentes à 

participação e inclusão deste grupo na sociedade ainda continuam alarmantes. Exemplo disso 

é que no Brasil, 61,13% da população com deficiência não possui instrução ou fundamental 

completo2 e o mercado de trabalho nacional emprega apenas 1 a cada 20 potenciais 

profissionais com deficiência3. Além disso, este grupo enfrenta inúmeras dificuldades com 

relação à acessibilidade e a baixa efetividade de políticas públicas voltadas à inclusão social. 

Diante desta conjuntura, com o objetivo de despertar a população para a importância da luta 

pela inclusão social da pessoa com deficiência, a campanha Setembro Verde foi idealizada pela 

Federação das APAES do Estado de São Paulo e a APAE de Valinhos no ano de 2015. A 

campanha, que busca tornar o mês de setembro referência na luta pelos direitos e inclusão 

social deste grupo, vem obtendo grande destaque desde sua concepção.  

Em 2015 obtivemos o apoio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (SEDPCD) para realização da abertura da mesma, que contou com a apresentação 

artística de usuários das APAES e com o resultado do Concurso de Fotografia Como você vê a 

Inclusão? (concurso voltado aos usuários das APAES que enviaram fotos com ações e locais 

nos quais se sentiram incluídos). Ao longo do mês as APAES realizaram algumas ações para 

promoção da inclusão e contamos com a iluminação de alguns prédios públicos municipais na 

cor verde, além do apoio obtido por parte de Deputados e Secretários. Neste mesmo ano, a 

campanha recebeu a Moção de Apoio nº 99, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - 

ALESP. 

                                                           
1 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social, 2017. Acessuas Trabalho. p. 51 
2 Fonte: G1, 2016 / Senso 2010: IBGE 
3 Fonte: i.Social, 2016. 
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Cerimônia de abertura da campanha Setembro Verde em 2015 na SEDPCD 

Apresentações artísticas de usuários das APAES durante a cerimônia de abertura da 

Campanha - 2015 
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Ações das APAES e FEAPAES durante o mês de setembro - 2015 

Em 2016 a Campanha ganhou ainda maior abrangência, contando novamente com o 

apoio da SEDPCD para realização da abertura e da divulgação. Durante a cerimônia de 

lançamento contamos com a apresentação artística de usuários e com o sorteio de aplicativos 

que facilitam a comunicação e inclusão social da pessoa com deficiência.  Houve, ainda, o 

anúncio dos vencedores do I Concurso de Redação Inclusiva, com o apoio da Secretaria da 

Educação, que premiou as três melhores redações, de alunos de 11 a 14 anos da rede regular 

de ensino, com a temática ‘Como Incluir a pessoa com deficiência no meu dia a dia?’ Ainda 

neste ano foi realizada a I Exposição de Arte Inclusiva no Memorial da América Latina, em 

São Paulo, que contou com a exposição de obras de arte de pessoas com deficiência das APAES 

do estado. Tais ações deram grande visibilidade à campanha e reforçaram a pessoa com 

deficiência como sujeitos de direito.  

 

Com o intuito de envolver a população em atividades voltadas à inclusão social da 

pessoa com deficiência, a FEAPAES-SP lançou, em 2016, um cronograma com atividades 

sugeridas para as organizações implementarem em seus municípios. Algumas das ações 

sugeridas foram Jogos Inclusivos (com o objetivo de integrar os usuários das APAES e alunos 

da rede regular de ensino) e a Visita da Empresa Amiga à APAE (com o intuito de promover a 
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integração entre funcionários e usuários num momento de atividades). Diversas APAES e 

instituições realizaram estas e outras propostas lançadas, gerando grande comoção local.  

 

Recebemos, ainda, o apoio de artistas, que gravaram vídeos de apoio à Campanha, 

dentre eles estão o cantor Tico Santa Cruz, Daniel e a dupla Guilherme e Santiago. Contamos 

também com o apoio de Deputados Estaduais e Federais e Secretários de Estado, além da 

adesão de entidades na campanha e grande envolvimento de empresários e parceiros do estado 

todo. 

 

Cerimônia de abertura da campanha Setembro Verde na SEDPCD – 2016 
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Exposição de Arte Inclusiva; entrega dos aplicativos de inclusão social; apresentação artística 

da APAE de Mogi das Cruzes; e premiação do I Concurso de Redação Inclusiva – 2016 

 

 

Ações das APAES durante o mês de setembro - 2016 
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Ações das instituições parceiras e empresas que apoiaram a campanha em 2016 

 

Moção nº 99 da ALESP apoiando o Setembro Verde; apoios de celebridades à campanha – 

Guilherme e Santiago, Daniel e Tico Santa Cruz – 2016 
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Neste ano de 2017 a Campanha está se tornando ainda mais forte. Obtivemos o apoio 

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) que se iluminará na cor verde ao 

longo do mês de setembro. Além disso, o município de Franca - SP, sede da FEAPAES-SP, foi 

o primeiro a transformar a campanha em lei, e está sendo utilizado como exemplo por outras 

cidades do estado que estão realizando o mesmo pleito. 

Afora os apoios de instituições do estado, de inúmeras autoridades, tais como deputados 

estaduais e federais, vereadores, prefeitos e Secretários de Estado, a Federação das APAES do 

Espírito Santo aderiu à campanha, o que significa que a campanha Setembro Verde está 

ultrapassando os limites geográficos do estado de São Paulo e passando a ganhar abrangência 

nacional. 

A Programação oficial de 2017 engloba o Desfile Cívico no dia 07/09, o Dia de Incluir 

(13/09), Jogos Cooperativos (20/09) e a Visita à Empresa Amiga (27/09). O objetivo destas 

atividades é aproximar as pessoas com deficiência, atendidas por diversas instituições, da 

sociedade, incluindo-os em ambientes externos às instituições às quais pertencem. A proposta 

é que nestas datas sugeridas, todas as APAES e instituições parceiras estejam realizando as 

ações concomitantemente, dando ainda maior força ao objetivo da campanha. 
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O lançamento da campanha de 2017 ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo (ALESP) – Auditório Franco Montoro, localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, 

em São Paulo, no dia 31 de agosto de 2017 (quinta-feira), a partir das 13h30. O evento é aberto 

ao público e as inscrições podem ser realizadas pelo e-mail: setembroverde@feapaesp.org.br  

 

Apoie esta luta! Participe! 

 

Juntos somos mais fortes! 

 

 

 

 

 


