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Reconhecimento e emo-
ção. Há 18 anos trabalhando 
ações de inclusão da pessoa 
com deficiência no Sesi/AL, o 
professor Pablo Lucini foi uma 
das personalidades reconheci-
das pela Secretaria de Estado 
da Mulher e dos Direitos Huma-
nos (Semudh) e pelo Conselho 
Estadual da Pessoa com Defici-
ência (CEPCD), com o Prêmio 
Gerônimo Ciqueira. O diploma, 
concedido a instituições e pes-
soas que se destacam na defe-
sa e promoção dos direitos das 
PCDs no Estado, foi entregue 
nessa quarta-feira, 21, no Hotel 
Jatiúca.  

Lucini tem se destacado 
como treinador da equipe de 
basquete de cadeirantes do 
Sesi, uma parceria com a Se-

mudh. “Nós temos um número 
muito expressivo [de pessoas 
atendidas], hoje já é quase o 
dobro. O Sesi vem crescendo 
cada vez mais: estamos traba-
lhando com deficientes auditi-
vos, mentais, visuais, físicos, 
autistas e, agora, hemofílicos. 
Somos uma referência no Esta-
do”, relatou.

A diretora de Saúde e Se-
gurança para a Indústria (SSI) 
e Marketing do Sesi, Cláudia 
Piatti, prestigiou a entrega do 
prêmio. Ela ressaltou o com-
promisso da instituição com a 
inclusão social. “O Sesi tam-
bém atua na melhoria da qua-
lidade de vida e da autoestima 
de pessoas com algum tipo de 
deficiência. Nosso objetivo é 
contribuir com uma sociedade 

mais inclusiva”.
A secretária da Mulher e dos 

Direitos Humanos, Maria José 
da Silva, disse que o Sesi é um 
grande parceiro, principalmente, 
por meio da atividade esportiva.

“É onde se dá oportunidade, 
porque você tira pessoas da de-
pressão, do isolamento e abre 

a porta para o esporte. O fato 
do Sesi estar presente com a 
gente é muito importante para 
darmos oportunidades a todos. 
Hoje, o esporte é vida, levanta, 
dá autoestima, muda a vida das 
pessoas, então, essa parceria 
com o Sesi é fundamental”, 
afirmou.
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Professor do Sesi é reconhecido por 
inclusão de pessoas com deficiência

Integrantes do projeto PSPCD e a diretora de SSI e Marketing, Cláudia Piatti, prestigiam professor Pablo Lucini

Lucini recebe homenagem de aluno do time de basquete


