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Conviver para Incluir
SOBRE O PROJETO
O projeto “Conviver para Incluir” tem como objetivo aumentar com qualidade a inclusão da pessoa com
deficiência nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), localizados na região Leste
de Campinas, por meio da articulação em rede e da oferta de assessorias, formações, capacitações e
demais possibilidades que ampliem e deem visibilidade à temática da inclusão.
O projeto é desenvolvido pelo Centro Educacional Padre Santi Capriotti – CEI em parceria com o programa
Mobilização para Autonomia, da Fundação FEAC, Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com
Deficiência e Direitos Humanos e as Organizações da Sociedade Civil, localizadas na região Leste de
Campinas.

Campinas, 2020 - 1ª edição

Apresentação do guia
O Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti – CEI por meio do projeto Conviver para Incluir,
desenvolvido em parceria com o programa Mobilização para Autonomia, da Fundação FEAC e em conjunto
com os equipamentos que atendem a pessoa com deficiência no município de Campinas, apresentam
este guia para divulgar os serviços existentes na perspectiva da habilitação, reabilitação e inclusão da
pessoa com deficiência na sociedade, facilitando processos de encaminhamentos e fluxos assertivos.

Como o guia está organizado
•Por tipo de deficiência: auditiva, física, intelectual, visual, múltiplas deficiências; surdocegueira, todas
as deficiências e transtorno do espectro autista (TEA).
•Os tipos de deficiência e o nome das Organizações que ofertam o atendimento, estão em ordem alfabética.
•Os tipos de deficiência estão separados por cores que as representam ou que foram escolhidas pelos
participantes do guia.
•Há uma página para cada Organização, com a respectiva cor da deficiência que atende, representada pela
imagem do logo no canto superior esquerdo, abaixo o contato telefônico, whatsapp (quando disponível),
e-mail e endereço. Em cada página há também no canto superior direito, uma foto que simboliza a
Organização, logo abaixo está o nome inteiro com a sigla e três campos: “Serviços”, “Como acessar” e
“Sobre a Organização”. Ainda no rodapé da página estão os canais de comunicação via redes sociais e o
site da Organização.
•Nas páginas seguintes há atividades ofertadas por associações esportivas, contatos para acesso à
informação, canais de denúncia e órgãos que trabalham com a garantia de direitos.

Organização da rede de
serviços e fluxo do município
A pessoa com deficiência, segundo conceito da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é
“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. A rede de atendimento às pessoas com deficiência
no município de Campinas é executada a partir das três políticas públicas: assistência social, educação e
saúde, desenvolvida pelo poder público e em grande parte, de forma complementar, pelas OSC.
A mesma Organização pode executar os serviços complementares para mais de uma política e dessa
forma pode haver diferentes fluxos para a pessoa com deficiência acessar o serviço que necessita. Na
política de assistência social, o município de Campinas tem uma forma própria de organizar os serviços,
propondo programas e projetos que qualifiquem e potencializem as atividades oferecidas. Além deste
serviço complementar, também há o serviço de atendimento no domicílio às pessoas com deficiência,
idosas e suas famílias que estão vivendo uma situação de violência ou violação de direitos, serviço de
residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência, centro dia para a pessoa com deficiência e
07 sempre respeitando as diretrizes da política de assistência social. Para
outros projetos desenvolvidos,
acessar esses serviços, o usuário pode procurar diretamente a Organização que deseja atendimento ou
levar um encaminhamento de outro serviço da rede, que o indicou.
A rede de cuidados em saúde é composta por serviços de diagnóstico em deficiência intelectual e auditiva
e possui também serviços especializados para a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência,
de bebês à adultos, exceto para pessoas com deficiência visual. Para acessar os serviços da política de
saúde, ofertados pelo poder público ou pelas OSC, é necessário que a pessoa com deficiência tenha em
mãos o encaminhamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência. Caso o usuário procure
diretamente a Organização, será orientado a trazer o encaminhamento da UBS para dar sequência ao
atendimento. Na política de educação, há duas escolas especiais executadas por OSC. Nestas escolas
frequentam apenas pessoas com deficiência.
As escolas públicas regulares atendem aos alunos com e sem deficiência, possuem salas de recursos
para a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que identifica, elabora e organiza
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos
alunos, considerando suas necessidades específicas. As OSC também têm a possibilidade de executar
o AEE e a educação complementar, esta última também uma organização própria do município que visa
o atendimento em terapias para os alunos da rede pública de ensino. Para acessar esses serviços, o
usuário pode procurar diretamente a Organização ou levar um encaminhamento de outro serviço da rede,
que o indicou. Em caso de dúvidas, recomendamos entrar em contato com a Organização que deseja
atendimento através dos contatos disponibilizados nas páginas deste guia.

Por Regiane Fayan

Líder do programa Mobilização para Autonomia - Fundação FEAC
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA

CONTATO: (19) 3242-9900 - (19) 99107-8751
E-MAIL: apascamp@apascamp.org.br
ENDEREÇO: Rua Salvador Lombardi Neto,
n° 10 - Vila Teixeira - Campinas /SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
SURDOS DE CAMPINAS (APASCAMP)
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Educacional
Especializado - AEE

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Programa de Saúde Auditiva

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Programa Reeducação Auditiva
•Tradução e Interpretação de
Libras

•Realizar contato diretamente
com a Organização

•Cursos de Libras.

MAIS INFORMAÇÕES

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Somos agentes facilitadores e
promotores para a autonomia
das pessoas com deficiência
auditiva através da atenção
integral e acompanhamento,
com o objetivo de minimizar as
dificuldades de comunicação,
interação e socialização,
por meio da oferta de
ferramentas terapêuticas,
pedagógicas, de linguagem e
tecnológicas, que possibilitem
sua circulação nos espaços
sociais de maneira autônoma
e que sejam protagonistas da
conscientização.

fb.com/associacaodepaiseamigosdesurdosdecampinas
@apascampoficial
www.apascamp.org.br
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA

CONTATO: (19) 99181-5155
(Whatsapp: mensagem de texto ou vídeo em libras)
E-MAIL: assucamp@assucamp.org.br
ENDEREÇO: Avenida Luiz Smânio, nº 90 - Jardim
Chapadão - Campinas/SP (provisório)

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS
DE CAMPINAS - ASSUCAMP

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Acolhimento de surdos e
familiares

Entrar em contato diretamente
pelas redes sociais, whatsapp
ou e-mail

•Curso de Libras
•Atividades de prevenção e
promoção à saúde e bem estar
•Palestras informativas com a
participação da comunidade
surda de Campinas e região
sobre temas de interesse

MAIS INFORMAÇÕES

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
É uma associação de direito
privado, fundada em 1962,
sem fins lucrativos, aberta a
qualquer interessado que queira
associar-se. Busca promover
acessibilidade à pessoa
surda na defesa do direito à
comunicação através da Língua
Brasileira de Sinais - Libras
- nos diferentes espaços da
sociedade, como nas áreas da
Saúde, Educação, Esporte entre
outras, com o intuito de garantir
conquistas já alcançadas e
aprovadas por lei.

fb.com/assucamp
@assucamp_oficial
www.assucamp.org.br
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA

CONTATO: (19) 3343-6843/(19) 3343-6844
E-MAIL: ccv.clinicafono@puc-campinas.edu.br
ENDEREÇO: Avenida John Boyd Dunlop, s/nº Jardim Ipaussurama – Campinas/SP

CLÍNICA ESCOLA DE
FONOAUDIOLOGIA – PUC CAMPINAS
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Audiologia para exames e
consultas

Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Terapia fonoaudiológica
•Protetização de pacientes com
deficiência auditiva

MAIS INFORMAÇÕES

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A clínica-escola de
Fonoaudiologia, criada em 1971
com o objetivo de atender às
exigências do Ministério da
Educação (MEC), é um espaço
que garante o aprimoramento
dos alunos na profissão por
meio do oferecimento de
triagem, terapias e exames
gratuitos subsidiados pelo
SUS à comunidade da Região
Metropolitana de Campinas
(RMC). Os estudantes,
orientados por docentes
do Curso, são, portanto, os
responsáveis pelo atendimento
da população.

fb.com/puccampinas
@puccampinas
www.puc-campinas.edu.br
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA

CONTATO: (19) 3231-6940 - (19) 99119-5316
E-MAIL: cil@campinas.sp.gov.br
ENDEREÇO: Avenida Anchieta, n° 343 - 1º
andar - Centro - Campinas / SP

CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO
DE LIBRAS (CIL)

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Interpretação de libras para
pessoas surdas ou com
deficiência auditiva residentes
no município de Campinas
para comunicar-se com órgãos
públicos

A solicitação de um intérprete
deverá ser solicitado pela
pessoa surda ou com
deficiência auditiva através do
contato via whatsapp ou e-mail

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A CIL é um serviço público
municipal, oferecido pela
Prefeitura Municipal de
Campinas desde 2015,
conforme Lei Federal
10.436/2002, que reconhece
a LIBRAS como meio de
comunicação.

MAIS INFORMAÇÕES
www.campinas.sp.gov.br
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA

CONTATO: (19) 3201-0359 - (19) 98354-1882
E-MAIL: donacarminha.diretoria@gmail.com
ENDEREÇO: Rua Alayde Nascimento de Lemos,
nº 532 - Vila Lemos - Campinas /SP

INSTITUTO EDUCACIONAL
DONA CARMINHA
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Educacional
Especializado - AEE

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Serviço Complementar para
o atendimento à Pessoa com
Deficiência

•Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A Instituição atende pessoas
surdas e com deficiência
auditiva.
Realiza também o atendimento
e acompanhamento de suas
famílias de acordo com as
necessidades específicas
de cada pessoa, realizando
mediações nos contextos
da saúde, educação, lazer e
mercado de trabalho.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/institutoeducacionaldonacarminha
@instituto_dona_carminha
www.donacarminha.org.br
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DEFICIÊNCIA FÍSICA

CONTATO: (19) 2127-7230
E-MAIL: ccp@ccp.org.br
ENDEREÇO: Rua Pedro Domingos Vitali, nº 160 Parque Itália – Campinas / SP

CASA DA CRIANÇA
PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Educacional
Especializado - AEE

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Reabilitação física

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Oficina Locomover –
Adaptação e manutenção de
cadeiras de rodas
•Programa Sócio Educativo

• Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A Casa da Criança Paralítica
de Campinas é uma instituição
de utilidade pública sem
fins lucrativos que oferece
tratamento de reabilitação
gratuito para crianças e
adolescentes com deficiência
física e comprometimento
neurológico.

•Programa Família em Ação
•Programa Descobrindo a Ação
do Corpo

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/casadacriancaparalitica
@casadacriancaparalitica
www.ccp.org.br
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DEFICIÊNCIA FÍSICA

CONTATO: (19) 3258-6011
E-MAIL: saude.reabfisica@campinas.sp.gov.br
ENDEREÇO: Rua Atílio Miato, nº 210 – Vila
Santana – Sousas - Campinas / SP

CENTRO DE REFERÊNCIA
EM REABILITAÇÃO - CRR

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Equipe multiprofissional
especializada em reabilitação
física

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Atendimentos individuais, em
grupo e oficinas
•Programas interdisciplinares em
reabilitação
•Apoio matricial na área de
reabilitação para a Rede
Municipal do SUS Campinas
•Dispensação de órtese, prótese
e meios auxiliares de locomoção
•Oferta de práticas integrativas e
complementares
•Jardim dos sentidos (exploração
sensorial em jardim)

•Disque Saúde 160, para
demanda de cadeira de rodas e
cadeira de banho

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
O CRR é um serviço que tem
a missão de reabilitar, com
olhar integral, pessoas com
deficiência física e outros
agravos com sequelas motoras
e/ou neurológicas, em equipe
interdisciplinar.
Também funciona como um local
de formação em serviço para
o SUS, sendo utilizado como
campo de estágio para cursos de
graduação e pós-graduação.
O serviço possui um Conselho
Local de Saúde, espaço
importante para participação
social em defesa de um serviço
atento às necessidades dos
usuários e em defesa do SUS.

MAIS INFORMAÇÕES
www.saude.campinas.sp.gov.br
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DEFICIÊNCIA FÍSICA

CONTATO: (19) 3749-9700
E-MAIL: ssocial@sobrapar.org.br
ENDEREÇO: Avenida Adolpho Lutz, nº 100 - Cidade
Universitária - Campinas/SP.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA
PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL
HOSPITAL SOBRAPAR

07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Cirurgia plástica reconstrutora
e tratamento multidisciplinar
das deformidades craniofaciais
congênitas ou adquiridas,
resultantes de traumas, tumores
ou outras condições

•Encaminhamento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS)

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Hospital SOBRAPAR – Crânio e
Face é uma instituição privada,
de natureza filantrópica e de
Utilidade Pública Municipal,
Estadual e Federal, localizada
em Campinas/SP.
Desde 1979, promove o
tratamento e a reabilitação
de pacientes com anomalias
craniofaciais congênitas
ou adquiridas, resultantes
de traumas, tumores e
queimaduras.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/hospitalsobrapar
@hospitalsobrapar
www.sobrapar.org.br
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DEFICIÊNCIA FÍSICA

CONTATO: (19) 3749-9700
E-MAIL: recepcaoreab@boldrini.org.br
ENDEREÇO: Rua Márcia Mendes, n° 619 – Cidade
Universitária - Campinas/SP

CENTRO DE REABILITAÇÃO
LUCY MONTORO

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Reabilitação de pacientes
com grandes incapacidades
motoras e com doenças
oncohematológicas do Centro
Infantil Boldrini

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Equipe multiprofissional
especializadas em reabilitação

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
O Centro de Reabilitação Lucy
Montoro- Unidade Campinas
tem como objetivo proporcionar
o melhor tratamento de
reabilitação para os pacientes
do Centro Infantil Boldrini com
doenças oncohematológicas
e aos pacientes da área de
cobertura do Departamento
Regional de Saúde – DRS VII
com grandes incapacidades
motoras.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/centro.infantil.boldrini
@centro_infantil_boldrini
www.boldrini.org.br
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Deficiência
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

CONTATO: (19) 3772-1200
E-MAIL: secretaria@apaecampinas.org.br
ENDEREÇO: Rua Francisco Bueno de Lacerda,
nº 120 - Parque Itália - Campinas /SP.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS - APAE

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Serviço de avaliação diagnóstica •Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS
•Estimulação precoce
•PATIO - Programa de Atendimento
Terapêutico
•Escola de Educação Especial
Prof. Saulo Monte Serrat
•Centro de iniciação e qualificação
profissional

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A APAE de Campinas tem como
missão realizar, promover
e articular ações de defesa
de direitos e prevenção,
orientações, prestação de
serviços e apoio à família,
direcionados à melhoria da
qualidade de vida das pessoas
com deficiência intelectual e a
construção de uma sociedade
justa e solidária.

•Programa Sócio Ocupacional

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/apaecampinas
@apaecampinas
www.apaecampinassp.org.br

19

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

CONTATO: (19) 3794-2121 - (19) 99825-6444
E-MAIL: comunica@ceesd.org.br
ENDEREÇO: Rua Ezequiel Magalhães, n° 99 - Vila
Brandina - Campinas /SP

CENTRO SÍNDROME
DE DOWN - CESD
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Programa Inclusão Escolar
- Atendimento Educacional
Especializado - AEE

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Acolhimento de pais
•Programa Estimulação Precoce
•Programa Inclusão Escolar
•Programa Juventude
•Programa Emprego Apoiado
•Programa Habilidades Sociais
•Programa Home Down

MAIS INFORMAÇÕES

• Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
O Centro Síndrome de Down
proporciona atendimentos
especializados às pessoas com
Deficiência Intelectual e suas
famílias, sendo especialista em
Síndrome de Down. Acreditando
no desenvolvimento social
e integral da pessoa com
deficiência caminhando
para uma vida autônoma e
participativa, o CESD possui
uma equipe multidisciplinar e
programas que contemplam
desde o momento da notícia às
famílias, passando por todas
as fases do desenvolvimento
até o acompanhamento ao
envelhecimento saudável.

fb.com/cesdcampinas
@cesdcampinas
www.ceesd.org.br
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

CONTATO: (19) 3233-6560 - (19) 99266-4914
E-MAIL: fsdown@fsdown.org.br
ENDEREÇO: Rua José Antônio Marinho, nº 430 Barão Geraldo - Campinas /SP

FUNDAÇÃO SÍNDROME
DE DOWN

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Vida Adulta

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Atenção à Família
•Atenção Terapêutica

•Encaminhamento da Rede de
Serviços (apenas para o TDT)

•Atendimento Educacional
Especializado – AEE
•Formação e inclusão no mercado
de trabalho

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A Fundação oferece apoio
às pessoas com deficiência
intelectual e suas famílias de
acordo com as necessidades
específicas de cada pessoa
atendida, realizando mediações
nos contextos da educação,
saúde, lazer e mercado de
trabalho, organizada em cinco
serviços.

•Projeto Território de Todos – TDT

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/fundacaosindromededown
@fsdown
www.fsdown.org.br
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DEFICIÊNCIA VISUAL

CONTATO: (19) 3255-0764 - (19) 99808-6230
E-MAIL: braille@braille.org.br
ENDEREÇO: Avenida Doutor Antônio Carlos
Sales Júnior, nº 600 – Jardim Proença Campinas / SP

CENTRO CULTURAL LOUIS
BRAILLE DE CAMPINAS

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Alfabetização em sistema Braille •Encaminhamento da Rede de
Serviços
•Empregabilidade e
empreendedorismo
• Realizar contato diretamente
com a Organização
•Habilitação e reabilitação visual
•Oficina de Informática e
Tecnologia Assistiva
•Orientação e mobilidade
•Serviço complementar para
atendimento à pessoa com
deficiência

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Desde 1969, dedica-se a
desenvolver a autonomia e
a criticidade da pessoa com
deficiência visual, possibilitando
inclusão total no meio social,
onde terão a oportunidade de
exercer a cidadania plena.
Oferece também acolhimento
e suporte ao cuidador da
pessoa com deficiência
visual, proporcionando
maior autonomia da dupla
dependente/cuidador.

MAIS INFORMAÇÕES
fb/centrolouisbraillecampinas/
@louisbraillecampinas
www.braille.org.br/
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DEFICIÊNCIA VISUAL

CONTATO: (19) 3231-2136
E-MAIL: secretaria@icct.org.br
ENDEREÇO: Avenida Washington Luis, nº 570 –
Vila Marieta – Campinas / SP

INSTITUTO CAMPINEIRO DOS
CEGOS TRABALHADORES - ICCT
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Alfabetização no sistema Braille

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Habilitação e reabilitação visual
•Informática e Tecnologia
Assistiva

• Realizar contato diretamente
com a Organização

•Orientação e mobilidade
•Serviço complementar para
atendimento à pessoa com
deficiência

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Desde 1933, o instituto presta
atendimento à pessoas com
deficiência visual oferecendo
atividades de habilitação e
reabilitação que têm como
objetivo estimular e desenvolver
a autonomia para uma rotina de
vida segura e independente.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/institutocampineirodoscegostrabalhadores
@icctcampinas
www.icct.org.br
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DEFICIÊNCIA VISUAL

CONTATO: (19) 3254-4648 - (19) 98865-1836
E-MAIL: provisao@provisao.org.br
ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Salles Junior,
n° 580 - Jardim Proença - Campinas /SP

PRÓ-VISÃO - SOCIEDADE CAMPINEIRA
DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Alfabetização no sistema Braille

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Atendimento Educacional
Especializado – AEE
•Estimulação e reabilitação visual
•Estimulação global
•Orientação e mobilidade
•Projeto Pilares da Autonomia

• Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Há 38 anos a Pró-Visão trabalha
na promoção da habilitação e
reabilitação de pessoas com
deficiência visual, visando sua
autonomia, plena inclusão
social e exercício de sua
cidadania.
O atendimento é realizado com
bebês, crianças, adolescentes,
adultos e idosos com
deficiência visual (cegueira ou
baixa visão), diagnosticada por
médico oftalmologista.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/pro.visao
@provisaocampinas
www.provisao.org.br
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Surdocegueira
07
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SURDOCEGUEIRA

CONTATO: (19) 3239-1456 / 98800-1456 /
98937-3927
E-MAIL: cais@caiscampinas.org.br
ENDEREÇO: Rua Lino Guedes, n° 225 - Jardim
Paulistano – Campinas /SP

CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E
MÚLTIPLO DEFICIENTE - CAIS

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Intervenção precoce

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Habilitação e reabilitação
•Atendimento Educacional
Especializado – AEE
•Serviço complementar para
atendimento à Pessoa com
Deficiência

• Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
O CAIS é uma instituição
sem fins lucrativos que tem
como missão “ser instrumento
de oportunidade para que
os surdocegos e pessoas
com múltiplas deficiências
sensoriais, desde o nascimento
até a fase adulta, atinjam o
desenvolvimento máximo de
suas potencialidades na família,
escola e sociedade”.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/cais
@caiscampinas
www.caiscampinas.org.br
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Todas as

DEFICIÊNCIAS
07
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3772-9683 / 99368-1998 /
99379-1485
E-MAIL: guardinha@guardinha.org.br
ENDEREÇO: Avenida das Amoreiras, n° 165 – Parque Itália - Campinas /SP

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM
DE AMANHÃ -AEDHA (GUARDINHA)

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Aprendizagem profissional
(Jovem Aprendiz)

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Centro de Convivência Inclusivo e •Realizar contato diretamente
Intergeracional “Cidadania Hoje” com a Organização
•Projeto Laboratório de Soluções
para a Inclusão da Pessoa com
Deficiência no Mercado de
Trabalho - LAB Inclusão

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Colaborar com o Estado
na promoção e incentivo
ao desenvolvimento social
inclusivo e sustentável, através
da promoção, proteção, defesa
de direitos prioritariamente de
crianças, adolescentes, jovens
e suas famílias, com vistas a
seu futuro e – caso possível –
também de idosos, procurando
contribuir para lhes serem
assegurados todos os direitos
fundamentais determinados por
lei.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/guardinhacampinas
@guardinhacampinas
www.guardinha.org.br
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3029-1520
E-MAIL: administrativo@aecampinas.org.br
ENDEREÇO: Avenida Sócrates Potyguara Luís de
Camargo, s/nº – Caminho 06, lote 089 – Sousas Campinas / SP

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA
DE CAMPINAS – AEC
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Reabilitação com a utilização
de cavalo em abordagem
interdisciplinar

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Somos uma organização
composta por uma equipe
interdisciplinar integrada
pelos seguintes profissionais:
fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, psicólogo e
pedagogo. Atuamos, nas áreas
de educação, saúde mental e
saúde em diversas patologias
neurológicas.

MAIS INFORMAÇÕES
Fb/AEC-Associação-de-Equoterapia-de-Campinas
@aecampinas
www.aecampinas.org.br
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3252- 1023 - (19) 99974-2889
E-MAIL: contato@pestalozzicampinas.com.br
ENDEREÇO: Rua Alayde Nascimento de Lemos, n°
570 – Vila Lemos – Campinas /SP

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Educacional
Especializado – AEE

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Escola de Educação Especial
Exclusiva- Para deficiências
múltiplas e TEA

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Reabilitação e habilitação
em saúde para pessoas com
múltiplas deficiências, Intelectual,
Transtorno do desenvolvimento
Global e TEA

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/pestalozzicampinas
@pestalozzicampinas
www.pestalozzicampinas.com.br

•Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A Associação Pestalozzi de
Campinas foi fundada em 1978.
Atua nas áreas da educação,
assistência e saúde de crianças,
jovens e adultos.
Nossa missão é favorecer as
potencialidades e habilidades
de cada indivíduo, respeitando
as especificidades, para o
exercício pleno da cidadania.
Atendemos pessoas com
deficiência múltipla, intelectual,
Transtorno no Espectro
Autista (TEA) e Transtorno do
desenvolvimento Global, com o
objetivo promover a educação
e a inclusão social e escolar da
pessoa com deficiência.
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

UNIDADE I:
Rua Gonçalves Cesar, n° 90 , Jardim Guanabara Campinas/ SP
Telefone: (19) 2121-2632
UNIDADE II:
Rua Prefeito Passos, n° 137 , Vila Itapura - Campinas/ SP
Telefone: (19)2121-2733
E-MAIL:
coordenacaocampinas@pestalozzisumare.com.br

07
ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
SUMARÉ – RESIDÊNCIA INCLUSIVA

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Serviço de Acolhimento
•Encaminhamento da Rede de
Institucional para jovens e adultos Serviços - Coordenadoria de
com deficiência
Proteção Social Especial de Alta
Complexidade

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/pestalozzi.sumare

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A Associação Pestalozzi de
Sumaré atende mais de 490
beneficiários com deficiência
intelectual, física, autismo
e múltipla, com diversos
graus de severidade. Temos
atendimentos focados na
área de saúde, educação e
assistência social, possuímos
projetos específicos para cada
beneficiário, visando sempre o
desenvolvimento social, motor e
cognitivo.

@pestalozzisumare
www.pestalozzisumare.com.br
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3251-8801
E-MAIL: cepre@fcm.unicamp.br
ENDEREÇO: Rua Tessália Vieira de Camargo, n° 126
– Cidade Universitária - Campinas /SP

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EM REABILITAÇÃO - CEPRE

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Programa de Orientação às
Famílias de Crianças Surdas

•Encaminhamento pela Unidade
Básica de Saúde – UBS

•Linguagem e surdez: Programa
Infantil

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Programa Escolaridade e Surdez • Realizar contato diretamente
com a Organização
•Programa de Intervenção Precoce
na Deficiência Visual
•Programa Infantil na Deficiência
Visual
•Programa de Adolescentes e
Adultos na Deficiência Visual

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
O Centro de Estudos e
Pesquisas em Reabilitação
“Prof. Dr. Gabriel O. S. Porto”
iniciou as suas atividades de
atendimento às pessoas com
deficiência visual e auditiva
em 1973. Ao longo dos anos
ocorreu a ampliação das
atividades também para o
ensino e pesquisa, passando
a contar com uma equipe
multiprofissional, o que
permitiu intensificar a oferta
de cursos de formação na
área da deficiência visual e
surdez, em nível de extensão e
especialização.

MAIS INFORMAÇÕES
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/centro-de-estudos-e-pesquisas-em-reabilitacao-cepre
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3231-6940 / 98373-3512
E-MAIL: crpd@campinas.sp.gov.br
ENDEREÇO: Avenida Anchieta, n° 343 – 1º Andar –
Centro – Campinas / SP

CENTRO DE REFERÊNCIA DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRPD
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento de Pessoas com
Deficiência e seus familiares

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Articulação com a rede de
• Realizar contato diretamente
Serviços Públicos e Privados para com a Organização
referenciamento
•Encaminhamento para acesso ao
Cartão Bem Acessível e EmpregaBem

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
É um serviço público municipal
que realiza atendimento
humanizado às pessoas com
deficiência e seus familiares,
favorecendo a autonomia e a
transformação social através da
prevenção e defesa de direitos,
e da articulação de sua inclusão
na rede pública de serviços e na
sociedade.

MAIS INFORMAÇÕES
www.campinas.sp.gov.br
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3233-6560
E-MAIL: contato@ceicampinas.org.br
ENDEREÇO: Rua Doutor Quirino, n° 1856 – Centro Campinas /SP

CENTRO EDUCACIONAL PADRE
SANTI CAPRIOTTI -CEI

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Educacional
Especializado – AEE

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Serviço Complementar para
o atendimento à Pessoa com
Deficiência

•Realizar contato diretamente
com a Organização

•Serviço de Proteção Social
Especial no domicílio para
pessoas com deficiência, idosas
e suas famílias (Atendimento
Domiciliar)

•Encaminhamento do Centro
de Referência Especializado
da Assistência Social – CREAS
(Apenas para o Atendimento
Domiciliar)

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Somos uma organização que há
quase quatro décadas procura
trazer em sua metodologia de
trabalho o preparo, a ampliação
e o desenvolvimento das
potencialidades humanas a
partir de formas inovadoras
sob as óticas humanista,
inclusiva, integral e sustentável,
objetivando a prática da
alteridade e do diálogo.

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/ceicampinas
@ceicampinas
www.ceicampinas.org.br
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3213-1901
E-MAIL: residenciainclusivarenascer@campinas.
sp.gov.br
ENDEREÇO: Rua Paulo Setubal, nº 85 – Botafogo –
Campinas / SP (provisório)

RESIDÊNCIA
INCLUSIVA RENASCER
07

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Serviço de Acolhimento
•Encaminhamento da Rede de
Institucional para jovens e adultos Serviços - Coordenadoria de
com deficiência
Proteção Social Especial de Alta
Complexidade

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A Residência Inclusiva
Renascer é um Serviço de
Acolhimento com a finalidade
de atender jovens e adultos
com deficiência(s) sem
retaguarda familiar e que
não tenham condições de
autossustentabilidade.

MAIS INFORMAÇÕES
www.campinas.sp.gov.br
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TODAS AS DEFICIÊNCIAS

CONTATO: (19) 3243-0926 / 99294-3920
E-MAIL: sorri.secretaria@gmail.com
ENDEREÇO: Rua Rouxinol, n° 195 - Vila Teixeira Campinas/SP

SORRI CAMPINAS

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Programa Empregabilidade: Job
Clubs, Qualificação e Emprego
Apoiado

•Centro de Referência
Especializado da Assistência
Social - CREAS (Apenas para o
Centro Dia)

•Comunidade Aberta – Inclusão
Digital para Pessoas com
Deficiência e idosos
•UPPI - União das pessoas pela
Inclusão
•Turma do Bairro

•Encaminhamento da Rede de
Serviços Pública e Privada

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Trabalha com pessoas com
deficiência, em situação de
vulnerabilidade, a fim de
garantir os direitos e a inclusão
social, com ênfase no mercado
de trabalho.

•Encaminhamento do INSS
•Realizar contato diretamente
com a Organização

•Centro dia de Referência da
Pessoa com Deficiência (Média
complexidade)

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/ongsorricampinas
@sorricampinas
www.sorricampinas.org.br
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Transtorno do

ESPECTRO
AUTISTA (TEA)
07
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TEA

CONTATO: (19) 3272-7889 - 99105-6406
E-MAIL: adacamp@adacamp.org.br
ENDEREÇO: Rua Padre Francisco de Abreu
Sampaio, n° 349 - Parque Itália – Campinas/SP

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
AUTISTAS EM CAMPINAS -ADACAMP

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento Educacional
Especializado – AEE

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

Programa Alta Assistida

• Realizar contato diretamente
com a Organização

Programa Emprego Apoiado
Programa Estimulação Precoce
Programa Interação

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
A ADACAMP atua no
desenvolvimento de autistas
dando apoio aos indivíduos com
Transtorno do Espectro Autista
– TEA e seus familiares.
Dispõe de vários programas,
iniciando pela estimulação
precoce até o emprego apoiado.

Programa Terapia ABA

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/adacamp.org.br
@adacamp.campinas
https://www.adacamp.org.br
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TEA

CAPS IJ – CARRETEL
Distrito de Saúde Leste e Norte
CONTATO: (19) 3284-3210
E-MAIL: carretel.capsij@candido.org.br
ENDEREÇO: Avenida Heitor Penteado, nº 202,
Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas/SP
CAPS IJ – ESPAÇO CRIATIVO
Distrito de Saúde Sudoeste
CONTATO: (19) 3365-2280
E-MAIL: espaco.criativo.capsij@candido.org.br
ENDEREÇO: Rua Cosmópolis, nº 128, Jardim Novo
Campos Elíseos - Campinas/SP

CENTRO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
07
INFANTO JUVENIL - CAPS IJ

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento de crianças e
adolescentes com transtornos
mentais graves

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Atendimento de crianças e
adolescentes com Transtorno do
Espectro Autista (TEA)
•Reabilitação psicossocial de
crianças e adolescentes

MAIS INFORMAÇÕES
fb.com/sscandido.ferreira

• Realizar contato diretamente
com a Organização

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
Os CAPS IJ são unidades de
atendimento a crianças e
adolescentes com transtornos
mentais graves e persistentes,
inclusive pelo uso de
substâncias psicoativas. Cada
paciente tem um projeto
terapêutico singular com um
tipo de tratamento exclusivo
e trabalha em parceria com a
Rede de Serviços para que o
paciente e sua família sejam
cuidados e assim possam ter
uma evolução positiva.

@drcandidoferreira
www.candido.org.br
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TEA

CAPS IJ - RODA VIVA
Distrito de Saúde Noroeste
CONTATO: (19) 3231-9477
E-MAIL: caps.ijrodaviva@campinas.sp.gov.br
ENDEREÇO: Avenida Brunoro de Gasperi, nº 280 Parque Prado – Campinas /SP
CAPS IJ - TRAVESSIA
Distrito de Saúde Sul
CONTATO: (19) 3229-8123
E-MAIL: sms.capsijtravessia@campinas.sp.gov.br
ENDEREÇO: Rua Zocca, nº 150 - Vila Castelo Branco
- Campinas/SP.
.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
INFANTO JUVENIL - CAPS IJ

SERVIÇOS

COMO ACESSAR

•Atendimento de crianças e
adolescentes com transtornos
mentais graves

•Encaminhamento da Rede de
Serviços

•Atendimento de crianças e
adolescentes com Transtorno do
Espectro Autista (TEA)

• Realizar contato diretamente
com a Organização

•Reabilitação psicossocial de
crianças e adolescentes

MAIS INFORMAÇÕES
Facebook Roda Viva / Facebook Travessia
www.campinas.sp.gov.br

SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
O CAPS IJ tem como
missão ordenar a atenção à
saúde mental de crianças e
adolescentes com transtornos
mentais graves, quadros que
comprometam de maneira
significativa o desenvolvimento
cognitivo e emocional,
relações sociais e familiares
das crianças e adolescentes
(ex: esquizofrenia e outros
transtornos psicóticos,
transtornos depressivos
graves, transtornos afetivo
bipolar, dependência química e
comorbidades, entre outros).
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Associações

ESPORTIVAS
07
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Associação Paraolímpica
de Campinas – APC
MODALIDADE NATAÇÃO
Local: SESI Santos Dumont.
Endereço: Avenida Ary Rodriguez, nº 200 Parque das Camélias - Campinas – SP.
MODALIDADE ATLETISMO
Local: Centro Esportivo de Alto
Rendimento – CEAR.
Endereço: Rodovia Lix da Cunha, s/nº Campinas / SP.
Contato: (19) 99215-5360 – Luiz Marcelo
E-mail: contato@apccampinas.org.br
Site: www.apccampinas.org.br
Atividades ofertadas: atividades de iniciação
esportiva e alto rendimento nas modalidades:
atletismo e natação.
Faixa Etária: a partir dos 08 anos.
Deficiências atendidas: físico motora, intelectual
e visual.

Associação de Esportes
Adaptados de Campinas ADEACAMP
Local: Faculdade de Educação Física da
UNICAMP – Ginásio menor.
Endereço: Avenida Érico Veríssimo, nº 701 Barão Geraldo - Campinas SP.

Contato: (19) 98173-3557 - Ademir
E-mail: adeacamp@gmail.com
Site: www.adeacamp.com.br
Atividades ofertadas: handebol e rugby em
cadeira de rodas.
Faixa Etária: a partir de 16 anos.
Deficiências atendidas: tetraplegia, paraplegia,
amputações, síndrome de Guillain Barré
e síndromes pós poliomielite (Necessária
avaliação para participar).

Associação de Esportes
e Cultura Superação
(Gigantes Rugby)
Local: CEI CAIC Prof. Zeferino Vaz
Endereço: Rua José Augusto de Matos, s/nº Vila União – Campinas/SP
Contato: (19) 99709-9906 - Wellyton
E-mail: aecsgigantes@gmail.com
Site: https://www.gigantesrugby.com.br/
Atividades ofertadas: rugby em cadeira de
rodas - Atividades de iniciação esportiva e alto
rendimento.
Faixa Etária: a partir de 16 anos.
Deficiências atendidas: deficiência em três ou
mais membros comprometidos.
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Futebol de Amputados
Local: Não há um local fixo para as atividades Fazer contato para consultar a programação.
Contato: (19) 99140-5687 - César
E-mail: cagcostaa3@Hotmail.com
Site: pontepreta.com.br/esportes-modalidades/
futebol-de-amputados
Atividades ofertadas: aulas de futebol
Faixa Etária: sem restrições de idade.
Deficiências atendidas: pessoas com
07 formação
amputação dos membros e má
congênita.

Grupo de Amigos
Deficientes e Esportistas
de Campinas – GADECAMP

Projeto KB2 Olhos que
Guiam - Inclusão Social
e incentivo ao esporte
ciclismo para pessoas com
deficiência visual e baixa
visão
Local: Portão 02 – Lagoa do Taquaral (Ponto de
Encontro).
Obs.: também são realizadas as atividades na
região de Barão Geraldo e Sousas / Joaquim
Egídio – Consultar programação.
Endereço: Avenida Heitor Penteado, s/n° Taquaral – Campinas/SP.
Contato: (19) 98924-3118 - Almir
E-mail: martellialmir@gmail.com
Site: www.olhosqueguiam.com.br

Local: Instituto Padre Haroldo
Endereço: Rua Doutor João Quirino do
Nascimento, nº 1601 - Jardim Boa Esperança –
Campinas/SP.

Atividades ofertadas: ciclismo para pessoas
com deficiência visual em bikes duplas
(chamadas de Tandem), auxiliadas por um guia
que controla a direção, marcha e freios, com o
apoio da pessoa com deficiência no pedal.

Contato: (19) 99111-3858 - Milton
E-mail: gadecamp@gadecamp.com.br
Site: www.gadecamp.com.br

Faixa Etária: a partir de 10 anos.

Atividades ofertadas: basquete em cadeira de
rodas

Deficiências atendidas: pessoas com deficiência
visual ou baixa visão.

Faixa Etária: sem restrições de idade.
Deficiências atendidas: deficiência física.
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Pernas de Aluguel
Local: Lagoa do Taquaral (Ponto de Encontro).
Endereço: Avenida Heitor Penteado, s/n° - Taquaral – Campinas/SP.
Contato: (19) 99924-8636 – João Marcelo
E-mail: campinas@pernasdealuguel.org
Site: www.pernasdealuguel.org
Atividades ofertadas: corridas de rua com públicos diversos assistidos pelas organizações apoiadas
pelo Pernas de Aluguel, conduzidos por corredores voluntários.
Faixa Etária: sem restrição de idade.
Deficiências atendidas: motora e cognitiva.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer oferta atividades gratuitas
disponíveis nos equipamentos esportivos municipais e nos locais parceiros
desta Secretaria. Para saber mais, consulte:
CLIQUE AQUI
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Canal de acesso

À INFORMAÇÃO E
AOS DIREITOS
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GUIA DIGITAL CAMINHOS DA INCLUSÃO
O que é: uma ferramenta utilizada para facilitar
a localização dos serviços de Assistência,
Saúde, Esporte e Lazer, Educação, Cultura e
Sociojuridico através de um mapa interativo.
Site: https://caminhos.campinas.sp.gov.br/

OUVIDORIA MUNICIPAL DE CAMPINAS
O que é: canal de utilidade pública através do
qual é possível solicitar e obter informações
sobre todos os serviços da Prefeitura de
Campinas.
Contato: 156
E-mail: sac@campinas.sp.gov.br

DISQUE SAÚDE CAMPINAS
O que é: canal para receber informações de

saúde, orientações sobre os serviços disponíveis
no SUS e agendar consultas nas unidades de
saúde em que está cadastrado.
Contato: 160

PREVIDÊNCIA SOCIAL
O que é: canal para marcar hora de

atendimento nas agências do INSS; agendar
e consultar perícias médicas; requerer pedido
de prorrogação ou reconsideração do auxíliodoença; pedir revisão de benefício; obter
orientações e informações sobre os serviços da
Previdência Social entre outros.
Contato: 135 ou pelo aplicativo Meu INSS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O que é: espaço de participação democrática

que realiza ações como o acompanhamento,
monitoramento, fiscalização e avaliação e das
políticas destinadas à pessoa com deficiência.
Contato: 3254-9263
E-mail: cmpd@campinas.sp.gov.br

CONSELHO TUTELAR
O que é: órgão permanente e autônomo,

encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
Contato: 0800 770 1085
E-mail: ct.adm@campinas.sp.gov.br

CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A
MULHER - CEAMO
O que é: acolher e prestar atendimento

psicológico, social e orientação jurídica à mulher
em situação de violência de gênero no âmbito
doméstico, visando romper o ciclo da violência
através de atendimento individual, familiar ou
em grupo.
Contato: 0800 777 1050 / 3236-3619
E-mail: ceamo@campinas.sp.gov.br

DELEGACIA ESPECIALIZADA PARA
O ATENDIMENTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
O que é: órgão responsável por proteger a

população em situações que possam trazer
riscos à vida e ao seu patrimônio.
Unidade: 2ª Seccional de Campinas
Endereço: Rua Oswaldo Oscar Barthelson, nº
713 – Jardim Paulicéia – Campinas/SP
Contato: (19) 3236-2215

DISQUE 100
O que é: canal que recebe, analisa e encaminha

denúncias de violações de direitos humanos
relacionadas aos seguintes grupos e/ou temas:
crianças e adolescentes; pessoas idosas; e
pessoas com deficiência.O Disque 100 funciona
diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados,
domingos e feriados. As ligações podem ser
feitas de todo o Brasil pormeio de discagem
gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou
móvel (celular), bastando discar 100.
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CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
DISQUE 180
O que é : presta uma escuta e acolhida

qualificada às mulheres em situação de
violência. O serviço registra e encaminha
denúncias de violência contra a mulher aos
órgão competentes, bem como reclamações,
sugestões ou elogios sobre o funcionamento
dos serviços de atendimento.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
O que é: é uma instituição pública que presta

assistência jurídica gratuita àquelas pessoas
que não possam pagar por esse serviço desde
ação ou realização de um processo até acordos
extrajudiciais.
07

Quando procurar?
Direitos Civis: moradia, usucapião, despejo,

indenizações;

Direitos do Consumidor: rescisão de contratos,
medicamentos e acidentes de trabalho;
Direito de Família: pensão alimentícia, divórcio,
inventário, guarda;
Direitos da Criança e do Adolescente;
Direitos Criminais: violência doméstica,
homicídios dolosos, infanticídio entre outros.
Unidade Vila Mimosa:
Endereço: Rua Rui Abádio Rodrigues, nº 485 -

Jardim Yeda – Campinas /SP
Contato: Agendamento: 0800 773 4340 ou (11)
94220-9995
ou Informações: (19) 3223-4415

Unidade Taquaral:
Endereço: Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, nº

1219 – Parque Taquaral – Campinas /SP
Contato: Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, nº
1219 – Parque Taquaral – Campinas /SP
Contato: Agendamento: 0800 773 4340 ou (11)
94220-9995
ou Informações: (19) 32564667

NÚCLEO ESPECIALIZADO DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
Contato: (11) 99965-6036
E-mail: idosoepcd@defensoria.sp.def.br
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
O que é: instituição pública que presta auxílio
jurídico gratuito em casos que envolvem o
direito do cidadão contra a União ou uma das
entidades do poder público federal.

Quando procurar?
Direito Previdenciário: aposentadorias,

pensões, benefícios e auxílios sociais;
Direitos Educacionais: ensino superior,
PROUNI, FIES, ENEM, Sistema de Cotas; Direitos
Habitacionais: Programa Minha Casa Minha
Vida, renegociação de financiamentos da casa
própria celebrados pelo Sistema Financeiro da
Habitação (SFH);
Direito a Saúde: Solicitação de insumos
e medicamentos não fornecidos pelo SUS;
Migração e Refúgio.

Unidade Campinas
Endereço: Rua Jorge Krug, nº 211 – Jardim
Guanabara – Campinas/SP
Contato: (19) 3722-8300 / (19) 98386-0466
E-mail: dpu.campinas@dpu.def.br

COMISSÃO PERMANENTE DAS PESSOAS
COM DEFICIÊCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA
O que é: Espaço de participação democrática
na Câmara Municipal de Campinas para opinar,
propor, fiscalizar e promover diálogos acerca
de políticas públicas para as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Contato: (19) 3736-1443
E-mail: faleconosco@campinas.sp.leg.br

48

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
O que é: instituição pública autônoma,

responsável por defender a ordem jurídica, o
regime democrático e os interesses sociais e
individuais indisponíveis, ou seja, é o grande
defensor dos interesses do conjunto da
sociedade brasileira.

Quando procurar?

Atua nas áreas Cíveis: registros públicos,
falências, direito de família, direito do
consumidor; Criminal; Direitos da pessoa idosa,
da pessoa com deficiência; Meio ambiente;
Patrimônio público; Urbanismo; Eleitoral;
Violência doméstica.

E-mail
Assuntos da área cível:

pjcivelcamp@mpsp.mp.br

Demandas coletivas (Difusos):

difusoscampinas@mpsp.mp.br
Direitos Humanos: dh@mpsp.mp.br

Unidade 01:
Endereço: Rua Dionisio Cazotti, nº 719 - Vila
Mimosa – Campinas/SP.
Contato: (19) 3227-1711

Unidade 02:
Endereço: Avenida Francisco Xavier Arruda

Camargo, nº 340, Jardim Santana, Campinas/SP.
Contato: (19) 3578-8300

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
O que é: instituição pública que atua junto

aos órgãos federais para defender os direitos
sociais e individuais indisponíveis (direito à vida,
dignidade, liberdade entre outros) dos cidadãos
perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal de Justiça, os tribunais regionais
federais, os juízes federais e juízes eleitorais.

Quando procurar?

Atua nas áreas de Educação, Saúde, Moradia,
Mobilidade Urbana, Previdência e Assistência
Social; nos conflitos fundiários, bem como
na fiscalização dos atos administrativos em
geral; Direitos do Consumidor; Meio Ambiente;
Comunidades Indígenas e Quilombolas; Combate
à corrupção; Sistema Prisional e Cooperação
Internacional.

Unidade Campinas:

5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo
Endereço: Rua Conceição, nº 340 – Centro –
Campinas/SP.
Contato: (19) 3739-2333

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
O que é: ramo do Ministério Público da

União que tem como atribuição fiscalizar o
cumprimento da legislação trabalhista quando
houver interesse público, procurando regularizar
e mediar as relações entre empregados e
empregadores.

Quando procurar?

Quando houver desrespeito aos direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos de relevante
valor social, no campo das relações de trabalho,
em casos como: Discriminação nas relações
de trabalho; Assédio moral nas relações de
trabalho; Trabalho escravo degradante; Trabalho
Infantil; Fraudes trabalhistas entre outros.

Unidade:

Procuradoria Regional do Trabalho – PRT - 15ª
Região.
Endereço: Rua Pedro Anderson, nº 91 –
Taquaral – Campinas/SP.
Contato: (19) 3796-9600
E-mail: prt15.faleconosco@mpt.mp.br
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Considerações finais

Olhar a pessoa com deficiência como pessoa, por incrível que pareça, ainda é um desafio em
nossa sociedade. A imposição de um padrão de normalidade, ainda é um dissenso diante de todo
conhecimento que temos da diversidade nos ensinado pela biologia e pela história.
Somos todos diferentes, temos alturas, cores, cabelos, anatomia e por que não considerar as
diferenças dadas pelas alterações genéticas, ou pela situações que acontecem em nossas vidas?
Ora, é justamente essa diversidade que nos tem garantido sobreviver ao longo de séculos às
adversidades de nosso ambiente.
Acontece que criamos um mundo baseado nessa fantasia de normalidade e por muito tempo
deixamos de lado aqueles que nele não se enquadravam. Garantir o acesso às políticas públicas
das pessoas com deficiência é uma questão de justiça e direitos humanos.
A lei brasileira de inclusão traz diretrizes importantes para nortear os serviços a uma inclusão
efetiva.
07
Ao trazer esse guia de serviços
temos o ensejo que as pessoas com deficiência de Campinas
possam conhecer os locais e as formas como elas podem acessar os seus direitos.
Aliás, Campinas possui uma grande e potente rede de atendimento à pessoa com deficiência, a
quem agradecemos na colaboração da construção deste guia.
Graças a essa rede avançamos muito, mas temos muito a avançar, e juntos, respeitando nossas
diferenças poderemos ser ainda mais potentes na garantia de direitos e na construção de um
mundo sem barreiras.

Leonardo Duart Bastos
Diretor Presidente – CEI
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