CADASTRO ÁREA PcD - ROCK RIO PARDO 2022
Este formulário é destinado ao cadastro de Pessoas com Deficiência para área exclusiva no evento.
O prazo para recebimento dos cadastros será até o dia 07/07/2022 (quinta-feira).
IMPORTANTE:



No dia do evento, apresentar RG e CPF para confirmação na lista (PcD e Acompanhante).
O(a) acompanhante deverá, obrigatoriamente, estar presente e permanecer no recinto juntamente da pessoa com deficiência,
não podendo haver trocas/substituição deste(a) acompanhante.Portanto, verifique com antecedência a disponibilidade do(a)
acompanhante para permanência no evento.

DADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
NOME COMPLETO
DATA DE
NASCIMENTO

_________/___________/____________

SEXO/GÊNERO

(
(
(

) Feminino
)Masculino
) Outro__________________

RG Nº / CERT.
NASCIMENTO
CPF
TEL.
E-MAIL
ENDEREÇO
DIAS DE
PARTICIPAÇÃO
NO EVENTO

TIPO DE
DEFICIÊNCIA

GRAU DE
DEFICIÊNCIA

Em caso de participação em mais de 01 (um) dia, selecione mais de uma opção:
( ) 08/07/2022 - sexta-feira (19:00 às 23:00)
( ) 09/07/2022 - sábado (16:00 às 23:00)
( ) 10/07/2022 - domingo (16:00 às 21:00)
Em caso de deficiência múltipla (duas ou mais), selecione mais de uma opção:
( ) Física/Motora
( ) Auditiva
( ) Visual
( ) Intelectual
( )TEA – Transtorno do Espectro Autista
( ) Outra ___________________________________
( ) Leve
( ) Moderada
( ) Grave/Severa

( ) Estou ciente da obrigatoriedade de apresentação de laudo ou quaisquer
LAUDO
COMPROBATÓRIO documentos comprobatórios da deficiência.
( ) Totalmente independente, sem a necessidade de acompanhante
GRAU DE
( ) Apresenta autonomia, porém parcialmente dependente de acompanhante
DEPENDÊNCIA E
AUTONOMIA
( ) Totalmente dependente de acompanhante

DADOS DO(A) ACOMPANHANTE
NOME DO(A)
ACOMPANHANTE
RG Nº
CPF
TELEFONE PARA
CONTATO

A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AGRADECE O SEU CADASTRO!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:
Av. Pedro Catalano n.º 50 – Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo-SP, CEP: 18.900-418 - Tel: (14) 3372-1496
e-mails: direitospcd01@gmail.com / direitospcd@santacruzdoriopardo.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, 08:00 às 12:00 / 13:00 às 16:00

