
 

Materiais de apoio à inclusão de pessoas com deficiência disponíveis para download 

gratuito  

ANAMT e Rede Empresarial de Inclusão Social foram parceiras no projeto 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015 – A parceria entre a Associação Nacional de Medicina do 

Trabalho (ANAMT) e a Rede Empresarial de Inclusão Social originou um extenso trabalho que 

ajuda a incluir cada vez mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na última sexta-

feira (dia 24), em reunião em São Caetano do Sul (SP), representantes das 80 integrantes da 

Rede estavam presentes no lançamento do audiobook do livro “A Inclusão de Pessoas com 

Deficiência – O Papel de Médicos do Trabalho e Outros Profissionais de Saúde e Segurança”. A 

publicação, lançada em dezembro passado, alcançou a marca dos primeiros mil livros impressos.  

Outras iniciativas também foram apresentadas no encontro. Baseados no livro, foram 

elaborados um guia e um kit de treinamento específico para auxiliar profissionais de Recursos 

Humanos no recrutamento de pessoas com deficiência. Os quatro materiais estarão disponíveis 

para download gratuito no site da ANAMT e da Rede Empresarial. 

“A Rede Empresarial de Inclusão Social reuniu um material prático e concreto, capaz de reunir 

orientações a todos os profissionais que auxiliam na inclusão de pessoas com deficiência. Esse 

resultado demonstra o compartilhamento e a importância do trabalho multidisciplinar e 

multiprofissional na construção de uma sociedade mais diversa”, disse Marcia Bandini, diretora 

de Divulgação da ANAMT. 

Distribuição 

O material impresso e os CDs com o audiobook serão distribuídos para colaboradores do projeto 

e médicos do trabalho nas 80 empresas integrantes da Rede. 

A versão digital do livro foi lançada no dia 03 de dezembro do ano passado, no Dia Internacional 

da Pessoa com Deficiência. O trabalho foi distribuído em 13 capítulos, resultado do trabalho de: 

Marcia Bandini, diretora de Divulgação da ANAMT; Paulo Rebelo, vice-presidente da Associação; 

Daniela Bortman, gestora de Medicina Ocupacional da Atento; e Gustavo Locatelli, médico do 

Trabalho Coordenador do Banco Santander do Brasil. O prefácio da publicação foi desenvolvido 

pelo prof. René mendes, diretor de Relações Internacionais da Associação. 
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