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O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – COEDE/PR 

 

 CONVIDA PARA 

 

V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DO PARANÁ 

 

TEMA GERAL: 

 

CENÁRIO ATUAL E FUTURO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

 

SUB-TEMA: 

 

DIREITO À INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

O Evento acontecerá de forma on line. 

Datas: 14,15 e 16 de dezembro de 2021. 

Horário: das 14 h às 17 h. 

 

Inscrições: 22/11/2021 à 26/11/2021. 

Link de inscrição:  http://participacao.mdh.gov.br/ (recomendamos a utilização do Google 

Chrome para navegação). 

 

Materiais e informações no site do COEDE: www.coede.pr.gov.br 

 

 

http://participacao.mdh.gov.br/
http://www.coede.pr.gov.br/
carlalourenco
Nota
O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COEDE/PR convida para V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná. Tema geral: Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Sub-tema: Direito à Inclusão das Pessoas Com Deficiência. O Evento acontecerá de forma on line. Datas: 14,15 e 16 de dezembro de 2021. Horário: das 14 às 17 horas. Inscrições: 22 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2021. Link de inscrição: http://participacao.mdh.gov.br/ (recomendamos a utilização do Google Chrome para navegação). Materiais e informações no site do COEDE: HYPERLINK "http://www.coede.pr.gov.br"www.coede.pr.gov.br Palácio das Araucárias. Rua Jacy Loureiro de Campos, sem número, Centro Cívico. 80.530.915. Curitiba-Paraná. HYPERLINK "http://www.justica.pr.gov.br"www.justica.pr.gov.br Card na vertical do evento da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Do Paraná. Na parte superior, as logomarcas do evento, do Conselho e do Governo do Estado do Paraná. A logomarca do evento é retangular na horizontal com o desenho de três pessoas do lado esquerdo. A primeira na cor verde está em pé e tem o braço direito esticado para cima e curvado à esquerda. A outra mão encosta na pessoa do meio. Essa tem a cor azul e representa uma pessoa de perfil esquerdo sentada em uma cadeira de rodas. A terceira pessoa tem a cor verde está em pé e tem o braço esquerdo esticado para cima e curvado à direita com a outra mão encostando na pessoa da cadeira de rodas. À direita da logo: “5ª Conferência Estadual”, em verde. “dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná”, em azul. Abaixo em letras pretas menores o tema geral do evento.A logomarca do Governo tem ao alto, em letras maiúsculas pretas sobre uma linha azul “Paraná”. À direita um brasão com uma águia branca no topo e dois ramos verdes nas laterais. Dentro do brasão, um homem capina a terra vermelha. Ao longe, uma casa e o sol que desponta no céu azul. Abaixo de Paraná “Governo do estado Secretaria da justiça, família e trabalho”.A logomarca do COEDE é um triângulo invertido. A base é formada por um triângulo amarelo à esquerda e um azul à direita e um rosa no meio. Na ponta há um triângulo rosa que se encaixa no rosa da base, formando um losango. Três círculos nas mesmas cores estão acima, lado a lado. À esquerda, um triângulo dourado está encaixado lateralmente ao triângulo rosa da ponta. À direita do triângulo invertido, em letras maiúsculas “COEDE Conselho estadual dos direitos da pessoa com deficiência.As informações textuais estão em letras pretas com os links em azuis sobre um fundo em tons de lilás e verde. Do lado esquerdo sobre o fundo, o contorno de duas pessoas, uma na cor verde e a outra, branca. Na parte inferior a logo da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná. No rodapé, sobre um fundo azul, o endereço do evento, dentro de um retângulo branco.  Roteiro de Audiodescrição: Brisa Teixeira e Milena Schneid EichConsultoria: Manoel Negraes




