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GUIA DE ACESSIBILIDADE

Prezado Cliente,
Pesquisas recentes indicam que o Brasil possui em torno de 15 milhões de pessoas
com algum tipo de deficiência. Esta parte da população, cada vez mais, vem ganhando o
seu merecido espaço nas ações sociais de forma geral. A inclusão não é uma obrigação e
sim um dever de toda sociedade. A realização de eventos que sejam inclusivos amplia ainda
mais a participação deste público ativo e consumidor.
O Centro de Eventos FIERGS, na condição de local sede para a realização de eventos
dos mais variados perfis e segmentos, se preocupa em estar preparado para atender a todo
o tipo de público, e, para tanto, investiu em uma série de reformas e adaptações em seus
espaços com este propósito.
Este manual tem como objetivo apresentar de forma resumida quais são estes
recursos, para que você saiba todas as possibilidades que o Centro de Eventos FIERGS
oferece para a realização do seu evento, assegurando, assim, o direito de autonomia de
todos os participantes dos eventos aqui sediados, incluindo as pessoas com deficiência.

QUAIS SÃO OS PÚBLICOS QUE PODEM ACESSAR OS ESPAÇOS DO
CENTRO DE EVENTOS FIERGS
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Entenda quais são os públicos que podem acessar as áreas adaptadas:
P.C.R. - Pessoas em cadeira de rodas;
P.M.R. - Pessoas com mobilidade reduzida;
P.O. - Obesos;
Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;
Gestantes.
IMPORTANTE: As pessoas com necessidade de assistência especial têm prioridade nos acessos em
relação a todas as demais.

ACESSIBILIDADE – INFORMAÇÕES GERAIS
A sede do Sistema FIERGS e por consequência o seu Centro de Eventos, estão prontos para receber
os seus visitantes. O acesso aos espaços está demarcado desde a sua entrada até o interior de suas
Salas, Pavilhão e Teatro. Os espaços que possuem formatação padrão, ou seja, com cadeiras fixas, já
estão todos adaptados para receber pessoas com deficiência.
As principais adaptações foram:
Rampas de acesso aos espaços;
Espaços para pessoas com deficiências;
Poltrona para Obesos (Teatro do SESI);
Piso tátil;
Sanitários Adaptados;
Comunicação em Braile;
Estacionamento.
Entenda em detalhes cada uma delas, e as suas principais funções a seguir:

PISO TÁTIL
O piso tátil é um piso diferenciado com textura e cor sempre com destaque do piso ao redor. Deve
ser perceptível para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Todos os espaços do Centro de
Eventos e do SISTEMA FIERGS contam com o piso tátil, desde a entrada até o interior das salas,
Teatro e Pavilhão, facilitando a locomoção dos participantes dos eventos.
Para entender melhor: Existem dois tipos de pisos táteis de alerta: “bolinhas” e direcionais. O
primeiro tem a função de alertar, por isso é aplicado no início e fim de escadas e rampas, em frente
à porta de elevadores etc. O piso tátil direcional serve para orientar o trajeto a ser percorrido.
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ELEVADOR DE PASSAGEIROS
Elevadores de passageiros estão adequados para atender, também, pessoas com deficiência.
Veja algumas das facilidades:
Sinal sonoro que sinaliza o andar;
Corrimãos e botoeiras de comando acessíveis;
Sinalização dos andares em Braile;
Não só os elevadores que atendem ao público em geral estão adaptados, elevadores especiais como
os de camarins (Teatro do SESI), são operados por pessoal treinado, garantindo, assim, uma melhor
mobilidade também para quem se apresenta.

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
Plataformas elevatórias são aqueles elevadores usados para pequenos desníveis.
Os espaços do Centro de Eventos FIERGS dispõem de plataformas inclinadas de fácil acesso.
Comandadas com acionamento por pressão constante, permitem aos usuários controlar todas as
funções do equipamento.

CADEIRAS DE RODAS
O Centro de Eventos FIERGS dispõe de cadeiras de rodas para o serviço de deslocamentos que se
façam necessários até os destinos.
IMPORTANTE: Pessoas com deficiências que necessitem de uso permanente da cadeira de rodas
devem portar as mesmas.

SANITÁRIOS
Estão disponíveis em todos os andares sanitários adaptados e reservados a portadores de
necessidades especiais.

Página 4 de 13

GUIA DE ACESSIBILIDADE

ESTACIONAMENTO
O Centro de Eventos FIERGS destina vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com
deficiência, com placa e sinalização no piso, bem como boxes exclusivos para gestantes, idosos e
obesos. Veja abaixo as quantidades de vagas destinadas para este fim.
Número de vagas de uso geral - 2778
Número de vagas para idosos - 152
Número de vagas Pessoas com deficiência - 60
Número de vagas para obesos - 05
Número de vagas para gestantes - 05
Tanto para os participantes que acessarem as salas do Centro de Eventos, Teatro do SESI e Pavilhão,
oferecemos área coberta de embarque e desembarque para garantir o conforto dos participantes.

AREAS RESERVADAS E ACOMPANHANTES
IMPORTANTE: A autodeclaração por parte das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida
são fundamentais para que sejam direcionadas e orientadas corretamente.
Pessoas com deficiência visual têm direito de circular livremente com seu cão guia.
Todos os acompanhantes de pessoas com deficiência deverão portar ingresso (cada pessoa com
deficiência tem direito a um acompanhante).
Criança conta como acompanhante (fora a criança de colo).
DICA: Para seu maior conforto, quando adquirir ingressos para eventos, certifique-se no momento
da compra que o local adquirido é apropriado para a sua necessidade.

TEATRO DO SESI
O Teatro do SESI é uma referência por conta da sua multifuncionalidade em receber diferentes tipos
de eventos, que vão desde espetáculos culturais até formaturas e eventos empresariais. Em função
de sua relevância neste cenário, resolvemos destinar um capítulo inteiro deste manual para poder
falar especificamente dos recursos de acessibilidade que este Teatro possui.
Acessos:
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Acesso à entrada do teatro através de rampas;
Portas de entrada no foyer, nas plateias e nas demais dependências, com largura superior a
0,80m;
Sinalização tátil de escadas e desníveis;
Sinalização tátil na numeração de poltronas e fileiras;
Corrimão em todas as fileiras;
Plataforma na plateia baixa com acesso à plateia alta.
Palco:
Local no palco para intérprete de libras, camarins individuais no mesmo nível do palco, sendo
dois contemplados com chuveiro e bacia sanitária para pessoa com deficiência;
Altura do palco inferior a 1,15m;
Poltronas:
Espaços reservados para Pessoas em Cadeiras de Rodas (P.C.R.);
Poltronas para Pessoas Obesas (P.O.); tamanho entre eixos de 110cm e capacidade de 250Kg
Locais preferenciais para Pessoas com Mobilidade Reduzida (P.M.R.);
Em sua capacidade máxima, o teatro conta com 1.773 lugares e está dividido em três plateias.
570 poltronas de uso geral
106 poltronas opcionais (Filas AA, AB, AC e AD)
Plateia Baixa

682 lugares
sendo:

02 poltronas para Pessoas com Mobilidade Reduzida
(P.M.R)
Fila A13 Poltronas 01 e 44
02 poltronas para Pessoas Obesas (P.O)
Fila A01 Poltronas 01 e 36
02 espaços para Pessoas com Cadeira de Rodas (P.C.R)
Fila A12 Espaços 01 e 46
447 poltronas de uso geral

Plateia Alta

475 lugares
sendo:

07 poltronas para Pessoas com Mobilidade Reduzida
(P.M.R)
Fila B02 Poltronas 06, 11 e 18
Fila C02 Poltronas 08, 09, 13 e 17
07 poltronas para Pessoas Obesas (P.O)
Fila B01 Poltronas 01 e 14
Fila B02 Poltronas 01 e 10
Fila C01 Poltronas 01 e14
Fila C02 Poltrona 19
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14 espaços para Pessoas com Cadeira de Rodas ( P.C.R)
Fila C 01 Espaços 03, 04, 07, 08, 11 e 12
Fila B01 Espaços 03, 04, 07, 08, 11 e 12
Fila C11 Espaço 09
Fila B11 Espaço 11
612 poltronas de uso geral
Mezanino

616 lugares
sendo:

02 poltronas para Pessoas com Mobilidade Reduzida
(P.M.R)
Fila D06 Poltrona 13
Fila E06 Poltrona 01
02 poltronas para Pessoas Obesas (P.O)
Fila D01 Poltrona 22
Fila E01 Poltrona 01

P.C.R (pessoas em cadeira de rodas) na Plateia Alta.
Os espaços P.C.R. da Plateia Alta podem ser convertidos em 14 poltronas de uso geral, sendo
uma poltrona para cada espaço P.C.R. (modelo idêntico as demais poltronas instaladas no
teatro).
O Esta alteração poderá ocorrer a partir de 2 horas antes do ínicio do evento, com a
autorização da Administração do Centro de Eventos FIERGS.
Quando houver a necessidade de instalação da house mix no interior do Teatro, os espaços
para P.C.R, na fila B1 ficarão inviáveis de acesso, sendo assim, serão colocadas poltronas
(modelo idêntico as demais poltronas instaladas no teatro) nos espaços 07, 08, 11 e 12.

Para esta situação o teatro ficará com 1.771 lugares, ficando assim localizados:
Local
Plateia Baixa
Plateia Alta
Mezanino
Total

Capacidade
570 poltronas + 106 poltronas opcionais + 02 P.M.R. + 02
P.O. + 02 P.C.R.
451 poltronas + 07 P.M.R. + 07 P.O. + 08 P.C.R.
612 poltronas + 002 P.M.R. + 002 P.O.
1.633 poltronas + 106 poltronas opcionais + 011 P.M.R.
+ 011 P.O. + 010 P.C.R.

Quando o Teatro estiver dividido:
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Considerando o teatro dividido em cinco salas, sua capacidade ficará em 1.503 lugares, distribuídas
em:
Local

Capacidade

Plateia Baixa

570 poltronas + 02 P.M.R. + 02 P.O. + 02 P.C.R.

Plateia Alta B

230 poltronas + 04 P.M.R .+ 03 P.O. + 01 P.C.R.

Plateia Alta C

229 poltronas + 03 P.M.R .+ 04 P.O. + 01 P.C.R.

Mezanino D

225 poltronas + 01 P.M.R.

Mezanino E

225 poltronas + 01 P.M.R.

Total

1.479 poltronas + 011 P.M.R. + 09 P.O. + 04 P.C.R.

NOMENCLATURA CORRETA
O termo “pessoa com deficiência” faz parte do texto homologado pela Convenção Internacional
para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiência, aprovado pela
Assembleia Geral da ONU em 2006 e ratificada no Brasil em julho de 2008. Portanto, nunca use:
portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais, mas sim “pessoa com deficiência”.

LEGISLAÇÃO
A toda pessoa é garantido o direito de ir e vir, segundo a Constituição Federal que, em seu artigo
5º, estabelece que: “XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. O artigo
227 define que: “§ 2º – A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de

uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência” e o artigo 244 define que a lei disporá sobre a adaptação dos
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente
existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência.
A LEI FEDERAL 10.098 DE 2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências.
DECRETO Nº 5.296 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de
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dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.

“Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas
de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação do estabelecimento
para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade,
próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a
obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.”
LEI 13.146 DE 06 DE JULHO DE 2015
Institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência

“Art. 9o" A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário...”
“Art. 44”. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de
conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência,
de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento.
§ 2o No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem,
excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade
reduzida, observado o disposto em regulamento.”
DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
O artigo 9º prevê a adoção de medidas apropriadas para assegurar o acesso, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação,
bem como a outros serviços e instalações abertos ao público, tanto na zona urbana quanto na zona
rural.
NORMA: ABNT NBR 9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E
EQUIPAMENTOS URBANOS.
Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,
construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às
condições de acessibilidade.
LEI COMPLEMENTAR Nº 678, DE 22 DE AGOSTO DE 2011.
Institui o Plano Diretor de Acessibilidade de Porto Alegre.

DICAS
Planeje o seu evento pensando na inclusão;
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Divulgue a acessibilidade no seu evento. Informe o público que o seu evento foi planejado
para receber pessoas com deficiência.
Use sempre a nomenclatura Correta: Pessoa com Deficiência, termos como PCD`S e PNE`S
não são mais utilizados.

SELO DE ACESSIBILIDADE RECEBIDO PELA PREFEITURA DE PORTO
ALEGRE
Sistema FIERGS realizou o maior conjunto de obras do setor para a inclusão de pessoas em suas
dependências, por este motivo, ganhou o Selo de Acessibilidade promovido pela Secretaria
Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, através da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A
premiação, homenageia empresas que adaptam e melhoram suas estruturas para promover a
inclusão de pessoas com deficiência. Veja.
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IMAGENS ILUSTRATIVAS
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COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
Estamos sempre buscando novas formas de melhor atender. Sua contribuição pode ser
encaminhada para o e-mail: centrodeeventos@fiergs.org.br.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Fone: (55) 51.3347 8636
Site: www.centrodeeventosfiergs.com.br
E-mail: centrodeeventos@fiergs.org.br
/centrodeeventosfiergs
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