
10 anos fazendo 

HISTÓRIA

E PARTICIPANDO 
DA TRANSFORMAÇÃO 
NO BRASIL



Para celebrar os 10 anos do Fórum 
Inclusão da Diversidade, o comitê 
organizador de sua 10ª. Edição criou 
esta publicação histórica, onde estão 
reunidas as informações sobre cada 
uma das edições realizadas e também 
o contexto dos acontecimentos 
relevantes relacionados à diversidade 
que ocorreram ao longo desses anos. 
Confira.

10 anos do Fórum Inclusão da Diversidade



Vivenciamos a cada dia os desafios 
para a inclusão da diversidade. 

As dificuldades que se interpõem 
entre lutas e conquistas são muitas. 
No entanto, o esforço para ampliar 
a participação, conscientizando e 
mobilizando grupos e pessoas em prol 
de uma sociedade, baseada na equidade 
de oportunidades, é o propósito que nos 
encoraja e nos agrega como agentes 
transformadores.
 
Há uma década, quando organizamos a 
primeira edição do Fórum de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência – Além da Lei 
de Cotas, nossos esforços convergiram 
para evidenciar não a deficiência, mas 
os potenciais produtivos, criativos, as 
capacidades sustentáveis para fortalecer 
a cultura de inclusão.

Embora nas primeiras edições do 
Fórum fizéssemos uma clara alusão 
ao artigo 93 da Lei n.º 8.213/1991, 
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popularizada como “Lei de Cotas”, 
nossas propostas foram além 
do cumprimento legislativo para 
contemplar uma realidade mais 
justa, com oportunidades para 
todos, independentemente de suas 
características e condições.
Ano a ano, edição após edição, o 
Fórum agregou à condição da pessoa 
com deficiência outros importantes 
indicadores sociais que passaram 
a nortear novos alinhamentos de 
propostas. As transformações 
exigiram que pensássemos em 
“abrangência”. Desta forma, fez-
se necessário que reuníssemos 
também vivências e discussões em 
um ambiente mais amplo e ainda 
mais acolhedor, que passamos 
a chamar Fórum Inclusão da 
Diversidade.



Ao lançar luzes sobre pessoas com deficiência, e também sobre 
as causas de gênero, raça, cor, neurodiversidade, os propósitos 
LGBTQIA+, entre tantos pilares fundamentais de inclusão e 
paridade em nossa sociedade, dizemos, sem receio de extrapolar 
sua importância, que o Fórum Inclusão da Diversidade é um marco 
transformador.

Nossos esforços, desde então, convergem para a promoção da 
necessária mudança de modelo mental, algo que transmute o olhar 
para a pessoa e não mais para características que são dela.

O educador Reinaldo Bulgarelli é autor de uma frase que sintetiza 
este propósito. 
Ele diz: “Diversos somos todos”. 
Todos nós, que em nossas diferenças evidenciamos particularidades, 
orientações, entendimentos, crenças, valores, formas de agir e de 
pensar, temos a oportunidade de transformar a realidade. Todos nós 
temos o compromisso de construí-la com respeito, lançando visões 
abrangentes que contribuam para uma sociedade mais humana, 
inclusiva e com equidade.
É uma honra e uma alegria ter participado do Fórum em todos os 
anos de sua realização. É um grande presente em minha vida e em 
minha trajetória.

Luiza de Paula 4

Luiza De Paula pedagoga, 
com habilitação em 
orientação, supervisão e 
administração. Especialista 
em deficiência intelectual 
pela USP e MBA em Gestão 
de Pessoas pela FGV. Atua 
há mais de 30 anos com 
a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado 
de trabalho. Presidente do 
Instituto Rumo Inclusão e 
Diretora de Diversidade 
e Inclusão da ABRH-SP - 
Regional Campinas.



Um pouco da história do 
Fórum Inclusão 
da Diversidade

O Fórum Inclusão da Diversidade chegou a sua décima 
edição. Foram 10 encontros com muita troca de conhecimento, 
com impacto real no mercado e com diversas reflexões que 
devem ser feitas pelos profissionais de Recursos Humanos, 
assim como pelos gestores.

O primeiro encontro, o percursor do Fórum, foi feito em 2011 
inspirado na discussão sobre a Lei de Cotas e a inclusão dos 
trabalhadores com deficiência na perspectiva de diversos 
atores desse cenário como cientistas, poder público e privado. 
No total, cerca de 250 pessoas participaram desse evento que 
durou uma manhã, o que mostrou o interesse dos profissionais 
e a real importância de se discutir questões relacionadas com 
a inclusão.

5
6o. Fórum da Diversidade - 2018 - 
PUC Campinas



Em 2012, houve uma mudança no formato e diversos eventos 
aconteceram ao longo do ano, impactando a vida de centenas 
de pessoas, inclusive nos unimos a diversos profissionais, 
pessoas com deficiência e sociedade civil e participamos do 

Manifesto contra a flexibilização da Lei de Cotas em fevereiro 
de 2012 que teve abrangência nacional. Também foi nesse 
ano que se iniciou a organização dos grupos e se decidiu que 
o Fórum da Inclusão da Pessoa com Deficiência – Além da lei 
de Cota teria sua primeira edição em 2013.

E assim esse evento tão importante se iniciou, sempre com 
temáticas relacionadas a diversas causas relevantes que 
merecem ser fortalecidas. Ao longo dos anos, esse Fórum 
foi ganhando o devido destaque no mercado, o que o fez 
abrir ainda mais a discussão para ir além da inclusão de PcD, 
focando também em diversidade.

6

6
o

. F
ó

ru
m

 d
a 

D
iv

er
si

d
ad

e 
- 

20
18

 -
 

P
U

C
 C

am
p

in
as



2013 2014

7

2015 2016 2017

400
PARTICIPANTES

400
PARTICIPANTES

300
PARTICIPANTES

220
PARTICIPANTES

320
PARTICIPANTES

2012

250
PARTICIPANTES

Linha do tempo do Forúm
Inclusão da Diversidade
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2019 2020 2021 2022

450
PARTICIPANTES

537
PARTICIPANTES

975
PARTICIPANTES

995
PARTICIPANTES

2018

300
PARTICIPANTES

Linha do tempo do Forúm
Inclusão da Diversidade
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Em 2011 foi realizado o 
primeiro evento precursor 
do Fórum da Inclusão da 
Diversidade, que discutiu 
além da Lei de Cotas. A 
proposta principal era 
discutir a importância dessa 
Lei para a criação de mais 
oportunidades para todos 
e auxiliar os gestores e 
profissionais de Recursos 
Humanos a garantir o seu 
cumprimento com dignidade 
e muita qualidade para as 
Pessoas com deficiência 
e para as empresas e 
comunidade em geral.

2011
Lei de Cotas e a inclusão 
de trabalhadores com 
deficiência na Região de 
Campinas

Através do trabalho 
eu ganho minha 
independência e 
reconhecimento

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“ “

Luís Felipe Belluzzo Gagliardi - 
Assistente administrativo – FACAMP
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Vale ressaltar que além 
de discutir a cota em si, 
também houve debates 
sobre outras causas 
relacionadas com raça, cor, 
neurodiversidade, gênero 
e, claro, o movimento 
LGTBQIA+ que estava em 
luta pelos seus direitos.

2011

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
Reconhecimento da união estável para todos os casais. 

Apesar de desde 2007 alguns cartórios já realizarem a união estável de casais do mesmo sexo, foi apenas em 2011 que os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceram essa prática.
Assim, a comunidade LGBTQIA+, além de ter o direito de se unir de forma legal, ainda se beneficiou com a facilidade de estender o plano de saúde para o seu parceiro, independente do seu gênero.
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Em 2012, houve uma 
mudança no formato 
e diversos eventos 
aconteceram ao longo 
do ano, impactando 
a vida de centenas 
de pessoas, inclusive 
nos unimos a diversos 
profissionais, pessoas 
com deficiência e 
sociedade civil e 
participamos do 
Manifesto contra 
a flexibilização da 
Lei de Cotas em 

2012
Ao longo desses 
10 anos o Fórum 
Inclusão da 
Diversidade da 
ABRH-SP se 
transformou, 
ampliou o debate, 
mudou conceitos 

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

“

Marinalva Cruz - Graduada em Gestão 
de Recursos Humanos e pós-graduada 
em Gestão Pública, membro do Comitê 
Diversidade do HUBRH+. 

e tem sido um espaço extremamente 
importante para compartilhar boas 
práticas, disseminar informações e 
promover reflexões sobre respeito e 
inovação para valorização da diversidade 
humana e gestão das diferenças. 
Participar desses 10 anos de história é 
motivo de muito orgulho, é perceber os 
avanços, mas ter consciência que ainda 
há um longo caminho para garantir de 
fato espaços seguros, acessíveis, diversos 
e inclusivos para todas as pessoas.
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fevereiro de 2012 que teve 
abrangência nacional. Também 
foi nesse ano que se iniciou 
a organização dos grupos 
e se decidiu que o Fórum 
da Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – Além da lei de 
Cota teria sua primeira edição 
em 2013.

2012

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
Em 2012, ocorreu um lance marcante para as políticas de acões afirmativas na educação, através da reserva de vagas para estudantes negros e negras. 

Essas ações existiam, em algumas instituições de ensino superior, desde 2001. O processo tinha sido iniciado com as cotas sociais, aquelas que reservam as vagas com o recorte de renda (pessoal/familiar), e foi ampliado a partir das diversas mobiçizações para que a autodeclaração etnicorracial passasse a compor esta combinacão de critérios.
12
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Em 2013, foi realizado 
o I Fórum da Inclusão 
e Diversidade de forma 
oficial. A temática era 
“Pessoa com Deficiência 
além da Lei de Cotas” 
e tinha como objetivo 
debater a inclusão de 
PcD nas organizações 
empresariais, assim como 
outras minorias.O evento 
ocorreu no Teatro Amil, 
no Shopping Dom Pedro, 
e foi dividido em três 
eixos: profissionais com 
deficiência, empresas 
contratantes e poder 
público.

2013
DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

“

Ida Palermo - Agente Cultural na 
Secretaria de Cultura da Prefeitura de 
Campinas.

As políticas públicas 
possibilitam que as Pessoas 
com deficiência entrem no 
mercado de trabalho, mas só 
suas habilidades podem mantê-
las na carreira. Nesse sentido, a 
sensibilidade dos gestores de 
RH é importantíssima para fazer 
esta ponte entre oportunidade e 
desenvolvimento
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Cada eixo contou com 
especialistas nos temas para 
discutir as questões sob três 
pontos de vista diferentes e 
trazer reflexões para todos. 
Apesar de ser focado em 
PcD, também se falou sobre 
os acontecimentos do ano e 
a importância dos gestores e 
profissionais de RH apoiá-los.

2013

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
Obrigatoriedade dos cartórios de casarem todos os tipos de casais. Apesar da união estável para casais do mesmo gênero ter sido aprovada em 2011, foi apenas em 2013 que o Conselho Nacional de Justiça criou a Resolução 175/2013 que permitia a celebração de casamentos gays. Dessa forma, os casais passaram a não precisar mais registrar a união estável antes solicitar a conversão para o casamento.

Processo transexualizador é ampliado. Desde 2008, o processo transexualizador é oferecido pelo nosso Sistema Único de Saúde. Mas em 2013 esse serviço foi ampliado e foi além da transformação da genitália, permitindo que as pessoas tenham uma transição da forma desejada. Atualmente, homens trans podem realizar a cirurgia e as travestis podem realizar acompanhamento hormonal sem necessariamente passar por nenhum procedimento.



Galeria de Fotos
I Fórum da Inclusão e Diversidade - 2013
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O II Fórum da Inclusão e 
Diversidade ocorreu no Buffet 
Claudia Porteiro, em Americana, 
e tratou da eficiência 
organizacional da sociedade na 
inserção de deficientes no 
mercado de trabalho, que 
exigia alta produtividade com 
qualidade e a demanda de uma 
perspectiva de crescimento 
pessoal.
Diversos profissionais se 
reuniram para discutir como 
a inclusão poderia ser feita 
de forma sustentável para 
realmente trazer liberdade para 
o crescimento pessoal.

O destaque do evento foi a 
apresentação de cases e o 
reforço dos princípios da ABRH-
SP Regional Campinas, que 
reforçava a importância da 
ética e cidadania para que a 
dignidade e a igualdade fossem 
alcançadas.

2014
DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

“

Rosangela Pereira - Gerente 
Regional SP Leste - CIEE

Não basta fazer a 
inclusão! É necessário 
participar, defender 
e promover “de 
verdade” ações que 
conscientizem a 
sociedade.



Galeria de Fotos
II Fórum da Inclusão e Diversidade - 2014
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“Desejo a todos os participantes 
deste evento que possam 
levar de volta muita reflexão, 
conhecimento e inspiração, para 
contribuir, de maneira efetiva, 
para a inclusão das pessoas 
com deficiência na sociedade”. 
Américo Garbuio Junior, diretor-
geral da ABRH-SP Regional 
Sorocaba

2015
O III Fórum da Inclusão da 
Pessoa com Deficiência – 
Além da lei de Cota teve o 
tema 

“A inclusão e a produtividade nas 
empresas, com foco na valorização 
da diversidade”. Esse Fórum foi 
uma ótima forma de celebrar a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência e discutir ainda 
mais a importância dessa pauta.

Estou em uma 
cadeira de rodas 
há 23 anos. Eu 
me lembro que, 
quando chegava 
a algum lugar 
com escada, as 
pessoas vinham 

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

“

Flávia Cintra - Escritora, ativista dos 
movimentos sociais em defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência e repórter do 
programa Fantástico

oferecer ajuda, com muita solidariedade, 
prontamente, mas o subtexto era sempre: 
coitadinha dessa moça, tão novinha e 
já está com a vida acabada, em uma 
cadeira de rodas…
Acelera o tempo e 20 anos depois, 
quando eu chego em um lugar que não 
tem acessibilidade, pessoas também vêm 
em minha direção oferecer ajuda, mas o 
texto é outro: que absurdo que não tem 
uma rampa aqui! Então, as pessoas estão, 
sim, apropriando-se desse conceito e se 
incomodando com isso
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2015

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?

O evento foi realizado na 
Floresta Convenções e Eventos, 
em Sorocaba, e reuniu diversos 
especialistas no segmento para 
compartilhar cases de sucesso, 
falar sobre o cumprimento de 
cotas e reforçar a importância da 
acessibilidade.
Entre os painéis, assistidos pelo 
Instituto Mano Down, realizaram-se 
apresentações artísticas. Lei do Feminicídio

Em 2015, a Lei do Feminicídio foi aprovada para criminalizar o assassinato de mulheres que foi cometido 
pelo fato da vítima ser mulher. Esse crime é considerado 
hediondo e também considera toda a violência doméstica 
e familiar por trás da morte, incluindo a discriminação 
ou menosprezo da vítima por ser mulher.

Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146/2015
Grande avanço para as pessoas com deficiência, essa Lei 
assegura e promove o exercício dos direitos e liberdades 
das PcD, focando na sua inclusão social em todos os sentidos, incluindo o mercado de trabalho.Vale ressaltar que de acordo com o Ministério do Trabalho, nesse ano, mais de 403,2 mil pessoas com deficiência trabalhavam formalmente. Foi um aumento de 5,75% em relação ao ano de 2014.



Galeria de Fotos
III Fórum da Inclusão e Diversidade - 2015
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Alunos da APAE Sorocaba em apresentação da Fanfarra
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2016
IV Fórum da Inclusão da 
Pessoa com Deficiência – 
Além da lei de Cota Nesses 10 anos 

do Fórum, 
a Reação 
comemora 25 
anos de vida 
também... E 
tanto o Fórum, 
quanto o Sistema 

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“
“

Rodrigo Rosso - Diretor/editor do Sistema 
Reação/Revista Reação/TV Reação e 
Mobiltiy & Show

Reação de Comunicação voltada à 
Pessoa com Deficiência, tem um papel 
de fundamental importância, que é 
levar a informação a essa parcela tão 
representativa da população brasileira 
e que tem tão pouco acesso à ela 
através dos meios de comunicação 
convencionais. Parabéns pelo trabalho, 
pelo Fórum e por tudo que ele 
representa ao nosso segmento.

O IV Fórum da Inclusão e 
Diversidade ocorreu em 
Barueri e também focou 
em temáticas como a Lei 
de Cotas e a inserção de 
minorias no mercado de 
trabalho.
Assim como em outros 
eventos, houve o 
compartilhamento de 
histórias de contratação de 
colaboradores além da cota 
prevista em Lei, incentivando 
outros empreendedores a 
fazerem o mesmo.
Também foi compartilhado 
projetos realizados em 
Osasco e na região, assim 
como dados sobre a inclusão 
em diversos setores.
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2016

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
PEC 34/2016

Uma das primeiras Propostas de Emenda à Constituição que foca na representatividade das pessoas com deficiência dentro da política.
Proposta pelo senador Romário, a ideia é reservar vagas de vereador e deputado para PcD, permitindo que os candidatos com mais votos que alcançassem o coeficiente eleitoral assumissem as vagas.

Essa PEC ainda está em tramitação, desde a sua proposta.



Galeria de Fotos
VI Fórum da Inclusão e Diversidade - 2016
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2017
V Fórum da Inclusão da 
Pessoa com Deficiência – 
Além da lei de Cota

Realizado no SESI de 
Campinas, a quinta 
edição deste Fórum 
focou em mostrar para 
os empreendedores, 
gestores e profissionais 
de RH que é possível ir 
além da inclusão imposta 
pela lei, possibilitando 
que mais pessoas com 
deficiência entrem no 
mercado de trabalho e 
possam se desenvolver 
profissionalmente.
Em 2017, o evento contou 
com a presença e a 
participação de diversos 
especialistas, como:

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

“

Rodolfo Ferrim  - Mestre de 
Cerimônia do V Fórum ABRH-SP

Foi uma honra participar 
de 2 edições do Fórum 
Além Da Lei De Cotas 
realizado pela ABRH-SP 
Regional Campinas. Me senti 
valorizado e respeitado 
como profissional e 
cadeirante. Momento único 
em todos os sentidos.
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2017

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
Manifesto em defesa a Resolução CFP 01/1999Após diversas ações antiéticas por parte de psicólogos e políticos, 

diversas instituições, como o Conselho Federal de Serviço Social 
e o de Farmácia, assim como associações ligadas a inclusão, 
defenderam a Resolução CFP 01/1999, que define que os 
psicólogos não devem patologizar a orientação sexual dos seus 
pacientes.
Dessa forma, as supostas “curas” são proibidas, assim como a 
manifestação em meios de comunicação de massa que reforçam 
qualquer preconceito contra as minorias.

Casamento e união estável têm o mesmo valor jurídico
Ainda em 2017, o plenário do STF determinou que o 
casamento e a união estável possuem o mesmo valor jurídico, dando ao companheiro os mesmos direitos que 
o cônjuge.

• Sr. Theunis Marinho - Presidente 
da ABRH- SP,
• Sra. Fabíola Lencastre - Diretora 
Regional da ABRH de Campinas,
• Petra Godoy Rocha – Diretora de 
RH – Eaton
• Guirlanda Benevides 
• Jorgete Lemos 
• Flavia Viana.
Assim como nas outras edições, 
houve o compartilhamento de 
cases de sucesso para inspirar 
os participantes a irem além do 
necessário.



Galeria de Fotos
V Fórum da Inclusão e Diversidade - 2017
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2018
VI Fórum da Inclusão e 
Diversidade

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

“

Marta Gil - Coordenadora Executiva 
- Amankay Instituto de Estudos e 
Pesquisas

A acessibilidade é um conceito 
amplo, que se expressa em 
atitudes, no ambiente físico, 
nas comunicações e no mundo 
digital. Sem ela, a Inclusão não 
se torna realidade. Parabéns à 
ABRH-SP, que há 10 anos vem 
contribuindo significativamente 
para fortalecer a Inclusão e a 
Acessibilidade!

Foi em 2018 que o Fórum foi 
oficialmente renomeado e 
passou a se chamar Fórum 
da Inclusão e Diversidade. 
Essa mudança se dá pelo 
aumento da pauta tratada no 
evento, abrindo portas para 
discussões mais profundas 
sobre:
• pessoas com deficiência,
• gênero,
• etarismo,
• raça,
• neurodiversidade,
• comunidade LGBTQIA+.

Nesse primeiro evento, 
focado em diversidade, 
houve palestras, cases de 
inclusão, apresentações, 
sorteios e participação dos 
convidados no DISCOVERY 
– 1º Jogo corporativo de 
inclusão 
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2018

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?Resolução CFP 01/2018
O Conselho Federal de Psicologia lançou uma nova resolução 
para estabelecer normas de atuação para psicólogos em relação 
às pessoas transexuais e travestis, focando em eliminar qualquer 
forma de preconceito ou discriminação contra esses pacientes.
Após a sua publicação, o Ministério Público Federal preparou uma 
ação contrária à resolução, argumentando que ela ia contra a 
“liberdade de expressão” dos profissionais. Felizmente, a ação foi 
extinta.

Uso do nome social
Foi apenas em 2018 que as pessoas trans puderam mudar seus nomes de registro civil sem precisar passar 
por cirurgia, assim como utilizar o seu nome social em 
documentos oficiais.

Haverá a necessidade de 
repensar o modelo adotado 
hoje em algumas empresas 
que só abordam esse tema, 
envelhecimento, quando próximo 
à aposentadoria, desenvolvendo 
ações corretivas e sem 
efetividade.

Jorgete Lemos - Voluntária ao 
longo dos 10 anos do Fórum

“

“

Importunação sexual é crime
A partir da publicação da Lei n.º 13.718/2018, a importunação sexual se tornou um crime, facilitando o processo e a acusação de assediadores.
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2019
VII Fórum da Inclusão 
e Diversidade

“

Marta Gil - Coordenadora Executiva 
- Amankay Instituto de Estudos e 
Pesquisas

Com o subtema 
“Transversalidade da 
diversidade - O que te 
move e o que te impede?”, 
a VII edição ocorreu no 
Hotel Vitória Concept, 
em Campinas e teve uma 
programação especial com 
a participação de diversos 
especialistas.
No total, foram 6 painéis 
que falaram sobre:
• diversidade na prática,
• diversidade e consumo,
• diversidade e conexões 
de propósito,
• diversidade na pele,
• diversidade na real.

A conquista do direito ao trabalho das 
pessoas com deficiência depende do 
envolvimento das instituições públicas 
e da sociedade civil.  Somente o 
sinergismo de nossas ações, além do 
protagonismo das próprias pessoas 
com deficiência, poderão garantir 
que tenhamos sucesso na luta pela 
construção de uma sociedade justa e 
inclusiva.

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“

Dr. José Carlos do Carmo - Dr. Kal - Médico, 
Auditor-fiscal do Trabalho e coordenador 
da Câmara Paulista para Inclusão da pessoa 
com deficiência



Galeria de Fotos
VII Fórum da Inclusão e Diversidade - 2019

30



31

2020
VIII Fórum da Inclusão e 
Diversidade

Acredito na 
inclusão que 
começa no 
interior de cada 
pessoa, nos atos 
de generosidade 
que nos 
propomos 

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“
“

Patricia Marega Pacheco - Diretoria 
da ABRH-SP Reg. Campinas e Gerente 
Regional de Recursos Humanos 
Iguatemi SA

pessoalmente a fazer, no respeito a 
forma de pensar e viver diferentes das 
minhas, na abertura ao diálogo paciente 
e com a convicção segura de que a 
nossa diversidade é a maior riqueza 
do universo, no movimento genuíno e 
honesto pelo diálogo que une e promove 
a paz. Cada um fazendo sua parte e 
assim o mundo será mais inclusivo.

A pandemia de Covid-19 obrigou 
a mudança no formato do evento, 
que foi realizado de forma 100% 
online. O subtema é “Vozes da 
diversidade” e o objetivo era 
trabalhar com os principais
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2020

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
Proibição da discriminação de doadores de sangue

Em 2020, a discriminação de doadores de sangue por 
orientação sexual foi (finalmente!) proibida.Antes dessa decisão do STF, qualquer homem que tivesse se relacionado com outro não poderia fazer a doação antes de completar 12 meses da relação para 
reduzir o risco de contaminação de HIV, o que é um grande mito e um conceito muito ultrapassado.

pilares desse conceito, como raça, 
etariedade, LGTQIA+ e pessoas com 
deficiência.
Apesar de ser virtual, foi possível 
compartilhar práticas inclusivas, trazer 
reflexões sobre a inclusão e frisar o papel 
das falas, ações e comportamentos na 
representatividade de todos e para todos.

A grande novidade dessa edição foi a 
divisão da programação em 4 dias com 
muitos painéis de debate, palestras, cursos, 
atrações culturais e salas de networking.
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2021
IX Fórum da Inclusão e 
Diversidade Coração que pulsa 

de alegria com a 
chegada do 10º 
Fórum Inclusão 
da Diversidade. 
Uma década de 
muita partilha e 
aprendizado, em 
que pudemos a 
cada encontro 

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

“
“

Veridiana Moreira Police  - Diretora 
Jurídica da ABRH-SP e sócia do 
Escritório Finocchio e Ustra Sociedade 
de Advogados

desvendar, conhecer, compreender, desenvolver 
e evoluir em uma trilha inclusiva, ano a ano 
mais plural e agregadora. Da inclusão de PcDs 
à inclusão etária, racial e de gêneros, enfim, 
encontros reflexivos que propiciaram a partir 
desse recorte temático analisar mudanças na 
cultura das organizações, avanços em termos 
de responsabilidade social e processos de 
humanização nos ambientes corporativos. Um 
salve a todos aqueles que incansavelmente 
dedicaram-se e dedicam-se a este admirável 
projeto! Nos encontramos nesta 10ª edição!

Ainda por causa da pandemia, 
essa edição do Fórum da 
Inclusão e Diversidade também 
foi realizada de forma virtual. 
Ela contou com três dias, cada 
um com uma temática central:
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2021

O QUE
ROLOU?

EM

A inclusão da diversidade avançou?
Lei para combater a violência política contra mulheres

A Lei n.º 14.192/21 foi criada para estabelecer as normas relativas à prevenção, repressão e combate a violência política contra mulheres durante o período de eleição, assim como durante o exercício da sua função.

cultura corporativa,
grupos de identidade,
atitude inclusiva.

Todos os painéis contaram com 
especialistas no assunto que 
falaram mais sobre todos pilares 
da diversidade, incentivando os 
profissionais de RH e os gestores 
a terem uma equipe mais 
inclusiva em todos os sentidos.



DEPOIMENTOS DE QUEM PARTICIPOU DO 
FORÚM DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Sempre temos o que aprender e quando falamos de diversidade, equidade 
e inclusão, não é diferente. Pelo contrário, temos que ter humildade para 
entender que ainda temos muito para nos desenvolver. Todos nós, sem 
exceção! No congresso anual da ABRH-SP temos a excelente oportunidade 
de aprendermos muito e interagirmos com pessoas incríveis e engajadas 
nesta jornada da transformação. 

“

“

Janine Goulart - Vice Presidente da ABRH-SP e sócia da KPMG

O Fórum da Inclusão da Diversidade é, sem dúvida, um dos principais eventos 
da ABRH-SP. O fato dele chegar neste ano à sua 10a edição demonstra o 
pioneirismo da associação no engajamento com o tema e a consistência 
do seu engajamento na agenda da ampliação da diversidade e inclusão 
nas organizações e na sociedade. Nossa intenção é que o evento continue 
acontecendo anualmente até que essa temática seja superada, no momento em 
que tivermos uma sociedade mais justa e com oportunidades equitativas.

Luiz Eduardo Drouet - Presidente da Diretoria Executiva da ABRH-SP Gestão Atual

“

“



A Unilehu é uma organização do terceiro setor, hoje com 18 anos de 
existência, que gerencia unidades de negócios sociais, que tem por 
missão principal tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão 
acontecer. Temos a certeza de que a inclusão está em todas as dimensões 
sociais, promovemos relevantes projetos para os públicos da diversidade 
nas áreas de empregabilidade, desenvolvimento técnico e sócio 
emocional, qualificação profissional, educação, cultura, esportes, geração 
de renda, entre outros. A parceria com a ABRH-SP está em um patamar 
diferenciado de atuação social que amplia de maneira significativa 
o impacto de ações pela inclusão, com o constante compromisso de 
agregar esforços dos três setores da sociedade nesta difícil e desafiadora 
empreitada. E é essa união que forma uma corrente de  vidas que 
transformam e vidas transformadas! Una-se a este propósito.

“

“
Yvy Karla Bustamante Abbade - Vice Presidente da Unilehu - Universidade Livre para a 
Eficiência Humana e  Presidente da Associação Nacional do Emprego Apoiado.

DEPOIMENTOS DE QUEM PARTICIPOU DO 
FORÚM DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A maior limitação ainda é o preconceito.“

“

Paula Chagas - Psicanalista | Consultora com foco na 
pessoa adulta com deficiência intelectual

Diversidade e Inovação são simbióticas: uma não 
existe sem a outra. Se você quer ter um time inovador, 
tem que investir já que diversas perspectivas se 
conectem para criar algo realmente novo e assim se 
diferenciar no mercado.”As empresas deixaram de ser 
organizações voltadas ao lucro como fim: o impacto 
que elas geram na sociedade tornou-se muito mais 
relevante, até mesmo para os acionistas, já que isso 
está de mãos dadas com a própria sustentação deste 
negócio ao longo do tempo.

“

“

João Marcelo Furlan - Fundador da Rocket Mentoring 
School e Conselheiro da ABRH-SP

Discutir o tema da Diversidade e Inclusão nas empresas, 
na sociedade, na vida, tem sido o foco desse Fórum 
que vimos organizando e abrindo ao público há anos. 
Entendemos o quão importante e valioso é abrirmos esse 
debate, compartilharmos conhecimento e principalmente, 
desafiarmos as pessoas para que saiam da Teoria 
e ponham em Prática o Respeito, a Valorização e o 
Acolhimento de todos, independente de cor, raça, gênero, 
idade, credo, opções sexuais ou de vida, enfim, a Inclusão, 
de fato.

“

“
Roseli Aranzana Fernandes - Diretoria de Relações com 
Associados da ABRH-SP – Reg Campinas e Consultora 
independente pela RHAF Soluções em RH



Gosto de pensar em diversidade com os olhos ingênuos 
da criança! Numa ocasião, às vésperas no nosso Evento 
de Diversidade presidido pela ABRH-SP Regional 
Campinas, falando sobre o tema em família, meu filho 
mais novo, na época com 6 anos, declarou: “mamãe, se 
todos nós somos diferentes o problema mesmo está em 
quem quer que todo mundo seja igual…

“

“

Fabiola Lencastre - Ex Diretora da ABRH-SP 
Regional Campinas

DEPOIMENTOS DE QUEM PARTICIPOU DO 
FORÚM DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Acessibilidade não é favor é  direito. Eu não ajudo eu 
faço o meu papel .
A barreira linguística afasta as pessoas, a acessibilidade 
aproxima.

“ “

Rosana Nunes - Intérprete de Libras

A inclusão das pessoas com deficiência no trabalho 
formal tem para elas vários significados: resgate de 
autoestima, autonomia, dignidade e cidadania e, para 
as empresas, mais do que contratar, representa a 
oportunidade de avanços em diversidade, qualidade 
das relações humanas e responsabilidade social

“

“

Dra. Ana Maria Abdo Thiene Leme - Médica do Trabalho. 
Corporate Serviços de Saúde Ocupacional Ltda.
Esteve no 1o., 2o. e 3o. Fórum
Médica do Trabalho. Corporate Serviços de Saúde 
Ocupacional Ltda.

Participei da organização dos primeiros fóruns, e 
posso falar que foi uma experiência marcante e muito 
enriquecedora. Lembro da primeira reunião do comitê 
para desenvolvimento, quase um ano antes do primeiro 
Fórum. Nossa expectativa era de realizar um evento 
marcante, mas não sabíamos que ele seria recorrente 
e que em 2022 estaríamos realizando o 10º encontro. 
Porém, logo na organização do segundo fórum, já 
brincávamos que o Fórum cresceria tanto que teríamos 
uma edição em Nova York. Foram 10 anos de luta e 
inclusão. E serão muitos mais.

“

“
Carolina Domingos - Instituto Rumo Inclusão



10 anos realizando esse Fórum. Muito a comemorar pelo protagonismo da ABRH-SP em tratar 
diversidade e inclusão quando o tema ainda não tinha a relevância que tem hoje.  Cumprimos o 
nosso papel e isso muito nos orgulha.  Mas ainda há muito o que fazer e estamos comprometidos 
a continuar trabalhando junto às empresas e comunidades de RH para realmente incluirmos a 
diversidade no mundo do trabalho. 
Começamos com cumprimento das cotas e passamos por ações afirmativas. Agora é hora de 
trabalharmos as lideranças para que a diversidade ocupe todos os níveis da organização. Assim 
podemos virar essa página e avançarmos com outras temáticas tão importantes como essa.

“

“
Guilherme Cavalieri - Presidente da Diretoria Executiva da ABRH-SP 
Gestão 2019-2021

DEPOIMENTOS DE QUEM PARTICIPOU DO 
FORÚM DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Cultivando Diversidade: Incluir, 
Oportunizar, Transformar. Caminhos 
para a equidade

“ “

Cacilda Aparecida Valerio Mazará - 
Analista de Responsabilidade Social - SESI

Margareth Ribeiro da Silva - Margô. 
Especialista Responsabilidade Social/ESG
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2022 marca os 10 anos do fórum da 
inclusão da diversidade da ABRH- 
SP. Uma edição histórica para fazer 
um balanço sobre as mudanças 
aceleradas pelas quais este tema 
passou na última década e como 
isso se refletiu em ações de inclusão 
da diversidade nas organizações. 
Com o tema “O mundo está ficando 
chato? Não!!! JUSTO! Uma década 
de mudanças e é só o começo”, o 
evento é realizado no Teatro Oficina 
do Estudante do Iguatemi Shopping 
em Campinas e se divide em três 
eixos: discriminação, um momento 
para admitir que ainda temos 
muito a aprender e melhorar nessa 
jornada de mudança e reparação, 
privilégio, é preciso reconhecer esse 
lugar que muitos de nós ocupamos, 
sem medo críticas mas com a 
responsabilidade de assumir o que 
pode ser melhorado e equidade, 
se houve avanços, quais foram os 
caminhos para chegar lá? O evento 
reúne histórias reais onde a inclusão 
da diversidade deu certo e busca 
descobrir como construir jornadas 
reais de mudanças.  

2022
“

Tivemos avanços 
na promoção 
da diversidade, 
equidade e 
inclusão graças 
ao Fórum 
Inclusão da 
Diversidade, da 
ABRH SP. Um 

DEPOIMENTO DE 
QUEM PARTICIPOU…

Reinaldo Bulgareli - Txai C&E

evento essencial ao longo da história. 
Ele não apenas trouxe visibilidade 
para o que está sendo feito, quem está 
fazendo e como, mas também trouxe 
propostas que ajudaram a dar rumo ao 
tema no meio empresarial. Participar 
e apoiar o Fórum a cada ano tem sido 
uma honra porque é juntando pessoas 
que podemos enfrentar os muitos 
e muitos desafios que ainda temos 
neste tema tão lindo e importante para 
todas as pessoas, os negócios e para a 
sociedade.

“



Talks sobre jornadas  de mudanças
E I XO  D I S C R I M I N A Ç Ã O

PALESTRANTES

MEDIADORA

Joseph Kuga
Especialista em diversidade, 
inclusão e cuidado global no 
Hospital Sírio-Libanês

Samanta Lopes
Coordenadora na Agência 
Um.a do Programa Mestre 
em Diversidade Inclusiva 
(MDI)

Eliane Beserra
Analista de Atração & 
Gestão de Talentos na Biolab 
Farmacêutica

Ismerai Albornoz
Suporte trilíngue 
da Sitel
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Roda de conversa sobre o impacto da cultura de privilégios 
E I XO  P R I V I L É G I O
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Lilian Queiroz
Educadora | Fundadora 

Educaxé

Rogério Baptistini
Doutor e mestre 

em sociologia

Profª Dra. 
Sonia Guimarães

Doutora e professora no 
departamento de ciência e 

tecnologia aeroespacial – ITA 

Ronaldo Ferreira 
Junior

CEO da Um.a Diversidade 
Criativa e sócio-fundador 

do MDI

PALESTRANTES

MEDIADORA

Jorgete Lemos
Escritora e palestrante | CEO 
Jorgete  Lemos Pesquisas e 
Serviços Consultoria 
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Caminhos para a equidade
E I XO  E Q U I DA D E

Ana Inez Eurico
Mulher negra e periférica, 

ativista em pautas de 
equidade racial e de 

gênero

MEDIADORA

Marinalva Cruz
Analista de Diversidade 
e Inclusão na Coca Cola 

Femsa Brasil

Nayara Bazzoli
Líder do GOYN-SP 

(Global Opportunity 
Youth Network)

Aline Santos Lima
Estrategista em 

Diversidade na Natura

Cacilda Aparecida 
Valerio Mazará

Qualidade de Vida, desenvolvendo 
Projetos de Responsabilidade 

Social no Sesi São Paulo

Osvaldo Nogueira
Gerente de Educação 

Corporativa na Bradesco

Margareth Ribeiro da Silva
Especialista em 

Responsabilidade Social 
na Citrosuco

PALESTRANTES



O mundo está ficando Justo
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O Fórum Inclusão da Diversidade se 
destaca, sobretudo, pela importância 
de trazer para as discussões o trabalho, 
a dignidade e as relações humanas 
vivenciadas com harmonia.

Todos somos diferentes. Mas somente a 
diferença respeitada é capaz de estimular 
a produtividade e promover um clima 
propício às realizações no ambiente 
corporativo. Em um âmbito mais amplo, 
esta diferença necessita, fundamentalmente, 
agregar dignidade e valorizar os propósitos 
que cada pessoa traz como contribuição 
para o desenvolvimento social.

Somos todos diferentes e vivemos em um 
mundo dinâmico. Por esta razão, é essencial 
que o espaço criado pelo Fórum ofereça à 
área de Recursos Humanos a oportunidade 
de lançar luzes sobre a diversidade, 
direcionando suas ações para uma atuação 
colaborativa ainda mais sensível e integrada.

Nos dez anos de realização do Fórum 
Inclusão da Diversidade reunimos 
pessoas e ações inspiradoras. Por esta 
comunhão de ideias e propósitos, nos 
sentimos parte das transformações que 
ocorreram na última década, desde que 
nos propusemos a realizar a primeira 
edição do evento.

Nosso compromisso, daqui por diante, 
será sempre o aprimoramento. Para isso, 
contamos com todos, individualmente. 
Contamos com a sociedade e com os 
RHs de todo o Brasil.

O mundo está ficando justo. E isso 
realmente vale a pena.

Roberta Nunes Barbosa
Roberta Nunes Barbosa gerente de 
regionais da ABRH-SP e participou na 
realização das 10 edições do Fórum
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Obrigado por 
fazer parte da  

NOSSA 
HISTÓRIA!


