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Caros leitores,
Inicio a mensagem deste Boletim agradecendo a todas as pessoas 

envolvidas de alguma maneira com o Movimento Pestalozziano no 
Brasil. Àquelas que apoiam e acreditam no trabalho desta rede como 
legítimo instrumento de garantia e ampliação dos direitos das pessoas 
com deficiência. Às pessoas com deficiência atendidas pela Rede 
Pestalozzi e suas famílias pela confiança. Àquelas que sempre em busca 
do conhecimento para o enriquecimento pessoal e, principalmente, 
profissional e estão sempre determinadas em seguir adiante apesar dos 
desafios que o Brasil impõem para organizações não governamentais. 
Aos voluntários o nosso muito obrigado e é assim que vamos 
caminhando. 

Neste Boletim, você vai conferir como foram as festas juninas na 
Rede Pestalozzi, as notícias sobre a criação do Comitê Brasileiro de 
Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência (CRPD) e o 
encontro do Ministro da Educação, Mendonça Filho, com as entidades 
representantes do CRPD. Além disso, tem matéria que descreve a 
emoção dos atendidos e da equipe técnica da Associação Pestalozzi  
de Brasília com a chegada do ônibus escolar e tudo que aconteceu no 
evento de comemoração dos seis anos da Associação Pestalozzi de 
Senador Canedo.

Há também nesta edição, as novidades sobre o Movimento Nacional 
Pestalozziano de Autodefensores (MONPAD),  projeto que pretende 
dar espaço para os atendidos contribuírem nos diversos assuntos 
relacionados ao cotidiano, seu papel na sociedade, e participarem das 
discussões e decisões sobre a instituição que frequentam.  É importante 
que as experiências dos atendidos se somem às causas coletivas, a fim de 
colaborar para que o país amplie os direitos da pessoa com deficiência 
nos variados aspectos. 

Estamos em um ano de comemoração, em outubro o Movimento 
Pestalozziano completa 90 anos de atuação no Brasil. É importante 
rememorar que o caminho percorrido foi de muitas lutas, conquistas 
e desafios, e essa data requer um compromisso maior com público que 
defendemos. Convidamos a todos a integrar a rede e estar conosco de 
23 a 26 de outubro em Aracruz (ES) participando do XIV Congresso 
Nacional das Associações Pestalozzi, do I Fórum Nacional de 
Autodefensores do Movimento Pestalozziano e das comemorações do 
aniversário do movimento. 

Ester Alves Pacheco
Presidente da Fenapestalozzi

Mensagem da Presidência
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Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com 
Deficiência é fundado em Brasília

No último dia 7 de 
abril, foi fundado o 
Comitê Brasileiro de 

Organizações Representativas das 
Pessoas com Deficiência (CRPD). 
A assembleia de criação do CRPD 
foi realizada na sede da Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi) em 
Brasília. 

Ao longo da última década, 
organizações nacionais de defesa 
dos direitos da pessoa com 
deficiência se reuniram diversas 
vezes buscando estabelecer uma 
unidade nacional de princípios 
com o objetivo de fortalecer 
discursos e práticas para melhorar 
qualidade de vida deste público. 
Esse movimento deu origem a 
mobilizações em todo o país que 
se concretizaram em políticas 
públicas e garantias legais, 
tornando o grupo mais coeso e 
coerente.  Esse foi  o cenário que 
deu origem ao CRPD.

O comitê é uma entidade 

sem fins econômicos com 
representação nacional que 
tem como missão articular e 
adicionar unidade ao movimento 
social brasileiro de pessoas com 
deficiência, desenvolvendo ações 
políticas representativas de 
defesa dos direitos e interesses 
deste público e suas famílias. 
Além disso, constitui como uma 
instância de consulta e ação 
representativa frente aos poderes 
públicos e as instituições, e como 
uma plataforma de proposta e 
elaboração de políticas inclusivas.

A presidente da Fenapestalozzi, 
Ester Pacheco, enfatizou que a 
criação do CRPD é resultado do 
compromisso das instituições 
que lutam em favor das pessoas 
com deficiência. “Neste 
momento, estamos reafirmando 
a necessidade de união a fim de 
trabalharmos pautas comuns” 
finalizou.

Além da Fenapestalozzi, 
outras seis entidades fazem 

parte do CRPD na condição de 
associadas fundadoras. São elas a 
Onedef (Organização Nacional de 
Entidades de Deficientes Físicos 
no Brasil), ONCB (Organização 
Nacional de Cegos do Brasil), 
Feneis (Federação Nacional de 
Educação e Integração dos Surdos), 
Abra (Associação Brasileira 
de Autismo), Fenapestalozzi 
(Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi) e CPB 
(Comitê Paralímpico Brasileiro).

Durante a assembleia, foi 
aprovado o Estatuto do CRPD 
e realizada a eleição e posse da 
primeira Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal.

Solenidade de fundação 
A solenidade de fundação do 

Comitê Brasileiro de Organizações 
Representativas das Pessoas com 
Deficiência (CRPD) foi realizada 
no dia 4 de maio no auditório da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), em Brasília. 
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Dirigentes da Fenapestalozzi compõem diretoria do CRPD

Duas dirigentes da Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi) foram 
escolhidas para integrar a primeira diretoria 

do CRPD. A presidente da Fenapestalozzi, Ester Alves 
Pacheco, foi nomeada como vice-presidente e a conselheira 
Edna Aparecida Alegro, como secretária.

A presidência do CRPD ficou a cargo do presidente 
da ONCB, Moisés Bauer Luiz; o coordenador pedagógico 
da Uniapae, Erivaldo Fernandes Neto, será o primeiro 
tesoureiro; e a presidente da Fenapaes, Aracy Maria da 
Silva Lêdo, a segunda tesoureira; o diretor da ONCB, 
Carlos Ferrari, foi nomeado como diretor de comunicação 
e relações institucionais; e o representante da Fenapaes no 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência,  
Adnilson Marins dos Santos, como diretor jurídico. Ester Pacheco foi nomeada como vice-presidente. 

Ministro da Educação recebeu entidades representantes do CRPD

No dia 31 de maio, o Ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
recebeu entidades representantes 
do Comitê Brasileiro de 
Organizações Representativas das 
Pessoas com Deficiência (CRPD) 
ligadas à área de educação especial 
e ouviu suas reinvindicações.

Mendonça Filho, destacou a 
importância de políticas públicas 
para as pessoas com deficiência 
e afirmou que essa agenda é uma 
das prioridades do Ministério 
da Educação. “Podem contar 
conosco”, enfatizou o ministro.

No encontro, organizado 
pelo deputado federal 
Eduardo Barbosa, as entidades 
apresentaram ao ministro um 
ofício com reivindicações para a 
área. Entre os pontos propostos, 
está o fortalecimento da estrutura 

da Diretoria de Políticas de 
Educação Especial, vinculada 
à Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Secadi) 
do MEC. 

Além da Fenapestalozzi, 
participaram do encontro 
representantes da Associação 
Brasileira de Autismo (Abra), da 

Federação Nacional das Apaes 
(Fenapaes), da Organização 
Nacional de Cegos do Brasil 
(ONCB) e da Federação Nacional 
de Educação e Integração dos 
Surdos (Feneis), todas integrantes 
do Comitê Brasileiro de 
Organizações Representativas das 
Pessoas com Deficiência.  
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Fenapestalozzi inaugura Unipestalozzi

A Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi 
( F e n a p e s t a l o z z i ) 

inaugurou no dia 14 de junho 
a Unipestalozzi - unidade de 
educação profissional, que 
tem como missão atender as 
necessidades de formação da Rede 
Pestalozzi e instituições análogas, 
oferecendo formação continuada 
a distância, de acordo com as 
políticas e estratégias da rede.

Para a presidente da 
Fenapestalozzi, Ester Pacheco, a 
Unipestalozzi é a concretização 
do desejo de Helena Antipoff. 
“Quando ela deu vida ao 
movimento pestalozziano, já dizia 
sobre a importância da formação 
de profissionais” acrescentou. 
Ester informou ainda, que o início 
das atividades da Unipestalozzi faz 
parte das comemorações dos 90 
anos do movimento pestalozziano 
no Brasil,  Em outubro de 2016, 
a Rede Pestalozzi completa nove 
décadas de atuação em território 
brasileiro.

A Unipestalozzi tem 

de educação a distância, todo o 
território brasileiro será atendido. 
Segundo a coordenadora da 
Unipestalozzi, Renata Estrela, 
a modalidade de educação a 
distância (EaD) possibilita 
autonomia ao aluno, por ser uma 
modalidade inovadora com acesso 
rápido e flexível ao conteúdo dos 
cursos. A modalidade irá atender 
os diversos profissionais que 
compõem a Rede Pestalozziana 
e que precisam atualizar seus 
conhecimentos, permitindo 
acesso ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem a qualquer tempo 
e lugar. 

O público alvo são os 
colaboradores de todas as 
instâncias da Rede Pestalozzi e 
interessados em conhecer mais 
sobre o universo da pessoa com 
deficiência. A Unipestalozzi inicia 
oferecendo o curso Pedagogia 
Pestalozziana, e outros cursos 
já estão sendo preparados 
e desenvolvidos para serem  
lançados em breve.

como principais objetivos 
contribuir para a capacitação 
e o fortalecimento da Rede 
Pestalozzi no Brasil, promover a 
formação e o desenvolvimento 
pessoal e profissional das 
pessoas envolvidas, criar uma 
base de conhecimentos que 
assegure a atualização contínua 
da rede para intensificar o 
relacionamento das Associações 
Pestalozzi com a sociedade, 
instituições governamentais e 
não-governamentais e o mercado.

Além disso, a instituição busca 
fomentar a produção de novos 
conhecimentos sobre a pessoa 
com deficiência, em consonância 
com o Planejamento Estratégico e 
a missão da Fenapestalozzi.

Ester prevê boas expectativas 
para o futuro da Unipestalozzi. 
Segundo ela, a unidade de 
educação irá oferecer os mais 
diversificados cursos, mas sempre 
dando preferência às formações 
voltadas para atender as pessoas 
com deficiência e temas afins. 

Por se tratar de uma unidade 
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O curso: Pedagogia Pestalozziana

É com entusiasmo que 
apresentamos o nosso primeiro 
curso, a Pedagogia Pestalozziana. 
Este curso tem como principal 
meta, proporcionar aos 
cursistas uma visão abrangente 
da pedagogia pestalozziana e 
seus fundamentos aplicados à 
prática social, refletindo sobre 
o pensamento pedagógico de 
Johann Heinrich Pestalozzi, 
fundador da Escola Elementar 
Popular Moderna.

O curso está dividido em 5 
módulos e aborda temas como 
contexto histórico, vida e obra 

de Pestalozzi, seus princípios 
educionais, método pedagógico 
e filosofia, traçando o perfil 
completo do educador.

O curso foi elaborado por 
Mara Lucia Teixeira Brum 
com colaborações de José Lino 
Hack. Mara Brum é Meste emm 
Educação pela Universidade 
Federal de Pelotas; Especialista 
em Psicopedagogia Institucional 
e em Educação Infantil pela 
Universidade Católica de Brasília 
e graduada em Pedagogia  pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande.

Para envio de notícias 
e sugestões para o 
Boletim Informativo da 
Fenapestalozzi, utilize o 
e-mail:

comunicacao@
fenapestalozzi.com.br
ou
comunicacao.
fenapestalozzi@gmail.com

NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA! Faça sua inscrição.

A
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A Associação Pestalozzi de 
Senador Canedo (GO) 
comemorou no dia 30 

de junho seis anos de existência. 
E para celebrar o aniversário 
realizou um café da manhã no 
local onde está sendo construída 
a nova sede da associação, no 
Bairro São Francisco II.

Segundo a presidente da 
associação, Salma Bahia, 
comemorar o aniversário no 
local onde será a sede própria 
da associação é um sonho que 
está sendo concretizado. “Todos 
nossos recursos estão sendo 
depositados nesta obra. Sabemos 
que temos um longo caminho 
a percorrer até a concretização, 
mas acreditamos que quando o 
projeto é para o bem não faltarão 
mãos para ajudar. E a nova 
unidade vai nos permitir dar um 
salto significativo em todos os 

aspectos” enfatizou.
Na ocasião, Salma  relembrou 

que a cidade era carente na área 
de atendimento especializado 
à pessoa com deficiência e 
que os atendimentos nas áreas 
de assistência social, saúde 
e educação realizados pela 
Associação Pestalozzi de Senador 
Canedo vieram somar e trazer 
uma opção para as famílias do 
município, que antes buscavam, 

Associação Pestalozzi de Senador Canedo comemorou seis anos

com dificuldades, atendimento 
em outros centros urbanos.

Ao longo destes seis anos, 
a associação contou com o 
apoio da prefeitura, parceiros, 
colaboradores, voluntários e 
amigos da Pestalozzi. “Tivemos 
muitas dificuldades, mas 
alcançamos grandes e merecidas 
vitórias”, celebrou a presidente. 
Ela afirmou que a associação 
precisa ampliar a capacidade de 

Dirigentes, profissionais e atendidos comemoraram o seis anos da Associação Pestalozzi de Senador Canedo. Foto: Reprodução.

O evento aconteceu no local onde será a sede própria da instituição. Foto: Reprodução.
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atendimento, visto que existe uma 
demanda em busca de vagas na 
instituição. “Precisamos melhorar 
nossas condições físicas para 
garantir um ambiente adequado 
às nossas necessidades”, ressaltou 
Salma.

A presidente da Federação das 
Associações Pestalozzi do Estado 
de Goiás (Faspego), Adriana 
Bahia, esteve no evento e afirmou 
que a construção da nova sede é o 
maior símbolo das conquistas da 
Pestalozzi de Senador Canedo ao 
longo desses anos.

Participaram do evento 
dirigentes e profissionais da 
associação; dirigentes da Faspego; 
autoridades da Prefeitura 
Municipal de Senador Canedo, 
representantes da Secretaria 
Municipal de Educação; o 
secretário de Trabalho e Renda, 
Ricardo Francisco; representantes 
do presidente da Câmara 
Municipal  de Vereadores; 
atendidos, pais e comunidade. 

A associação
A Associação Pestalozzi de Senador Canedo é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos 

que tem como missão atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência por meio de ações 
conjuntas com o governo, empresas e sociedade, a fim de melhorar a qualidade de vida e desenvolver 
suas potencialidades. Oferece atendimento gratuito de readaptação física, psicológica e educacional 
com atividades que envolvem preparação para vida social e ocupacional dos atendidos.

Atualmente, a instituição atende 162 crianças com deficiência da cidade e região. Para conhecer 
o trabalho feito pela instituição visite a unidade, localizada na Rua Holanda, Qd.10, Lt.17, Bairro 
Alvorada, Senador Canedo (GO) ou ligue para (62) 3532-5248.

Captação de recursos
A criatividade é o elemento essencial para captação de 

recursos para obra. A Associação Pestalozzi de Senador Canelo 
realiza eventos beneficentes como bazares, galinhadas, rifas, 
carnês ‘Amigos da Pestalozzi’, entre outros. Projetos também são 
realizados em parceria com empresas privadas, Ministério Público 
de Goiás, Ministério do Trabalho e Fundação Banco do Brasil para 
arrecadação de fundos.

O lema da instituição é “Pensar além de seu mundo para 
melhorar o mundo de alguém”. Com isso pretende atrair novos 
parceiros que acreditam e colaboram para que o Movimento 
Pestalozziano no município cresça e continue a gerar bons frutos.

Eventos beneficentes ajudam captar recursos para realização do sonho da sede 
própria da Associação Pestalozzi de Senador Canedo. Foto: Reprodução.
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As festas juninas pipocaram nas Associações Pestalozzi de todo 
o país. Teve comidinha típica como pipoca, pé-de-moleque, paçoca, 
canjica, curau, pamonha, arroz doce, bolo de fubá, caldo, milho cozido, 
quentão, cocada, maçã do amor, entre outras gostosuras. Teve fogueira, 
bandeirolas, quadrilha, forró, casamento e muita alegria. Atendidos, 
equipe técnica, voluntários, comunidade e familiares deram um show 
de cultura e animação com diversas brincadeiras, jogos e arrasta pé. 

Segundo a presidente da Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi, Ester Pacheco, as festas tradicionais devem ser celebradas nas 
instituições para mostrar aos atendidos que eles podem participar das 

tradições culturais brasileiras, e reforçar a mensagem de inclusão 
social das pessoas com deficiência. 

Os “arraiás” é uma das festas mais animadas na Rede 
Pestalozzi e para tornar a diversão mais a completa, 
os assistidos vestiram trajes caipiras. Além disso, eles 
participaram de oficinas de decoração para confecção 

de bandeirinhas e de culinária para fazer receitas 
de paçoca e pipoca. Confira como foram as festas 

juninas em algumas Associações Pestalozzi.

As festas juninas pipocaram na 

Rede Pestalozzi
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Associação Pestalozzi de Goiânia (GO)
Em Goiânia, o arraiá aconteceu na tarde do dia 4 de junho no 
Centro Estadual de Apoio ao Deficiente, localizado na 9ª Avenida, 
no Setor Vila Nova. A festa contou com a participação dos assistidos, 
familiares e profissionais das três unidades das Associações Pestalozzi 
de Goiânia. O evento também celebrou os 42 anos de fundação do 
Movimento Pestalozziano em Goiânia.

Associação Pestalozzi de  Senador 
Canedo (GO)
O Arraiá da Associação Pestalozzi 
de Senador Canedo foi realizado 
no dia 11 de junho, às 17h, na 
sede da instituição localizada 
na Rua Holanda, Qd. 10, Lt. 17, 
Bairro Alvorada. 
Atendidos e suas famílias, 
profissionais e dirigentes da 
associação participaram da festa e 
se divertiram com as brincadeiras  
e danças típicas da época. 
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Associação Pestalozzi de Pancas (ES)
A Associação Pestalozzi de Pancas marcou presença na 14ª 
Quadrilha do Projeto Espaço da Alegria. A instituição foi 
convidada para fazer uma apresentação artística e recebeu 
espaço para divulgar os artesanatos que são feitos pelos 
atendidos. O evento aconteceu no dia 2 de julho.

Associação Pestalozzi de Canoas 
(RS)
Animação não faltou na Festa 
Junina da Pestalozzi de Canoas, 
que contou com diversas atrações, 
brincadeiras e comidas deliciosas. 
A festa foi realizada no dia 18 de 
junho, das 11 às 18h.

Associação Pestalozzi de Sumaré (SP)
A Festa Junina da Associação Pestalozzi de Sumaré (SP)  
aconteceu no dia 11 de junho às 19h, na sede da instituição 
localizada na Rua Francisco Manoel Souza, nº 880, 
Chácaras Bela Vista.
Uma explosão de animação, deliciosas comidinhas típicas e 
super bingo com muitos prêmios. Durante os preparativos, 
os atendidos participaram de oficinas de decoração de 
bandeiras e culinária, fazendo receitas  de paçoca e pipoca.

Associação Pestalozzi de Ibiraçu 
(ES)
"Êta Mundo Bom" foi o nome dado 
ao arraiá da Associação Pestalozzi 
de ibiraçu, que foi realizado no dia 
1 de julho na quadra de esporte 
José Luis Fioritti no bairro São 
Cristovão. 
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Associação Pestalozzi de Alagoinhas (BA)
O Arraiá da Pestalozzi de Alagoinhas foi realizado no dia 
16 de junho. A festa foi pra lá de animada, cheia de energia, 
entusiasmo e diversão. O forró da alegria e diversidade 
contou com a participação dos familiares, atendidos, 
professores e funcionários da instituição, que curtiram a 
festa dançando ao ritmo das músicas juninas cantadas pela 
dupla Elenilton e Linda Castro. Além disso, teve sorteio do 
balaio e a tradicional quadrilha.

Associação Pestalozzi de Alto Taquari (MT)
O Arraiá da Pestalozzi de Alto Taquari foi 
realizado no dia 4 junho em frente a sede da 
instituição. O evento contou com diversas 
apresentações, brincadeiras e comidas típicas. 
Atendidos, colaboradores e familiares marcaram 
presença e se divertiram bastante. Anarriê.

a todos os presentes, principalmente aos atendidos da 
Pestalozzi e seus familiares, muita alegria e descontração, 
por meio de uma programação participativa, como a 
Quadrilha Sobre Rodas, para mostrar que mesmo dentro 
de suas limitações, eles podem ser inseridos em qualquer 
tradição cultural; Cantigas de Roda Junina, Brincadeiras 
no Pátio; Dança da Fita, a coreografia é um trançado com 
fitas multicoloridas, seguindo o ritmo da música; Dança da 
Saia; Premiação Rei e Rainha do Cupom Fiscal; Casamento 
Matuto da Roça e pra finalizar, a quadrilha tradicional.

Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas 
(BA)
O 13° Arraiá Especiar da Associação Pestalozzi 
de Teixeira de Freitas aconteceu no dia 3 de 
junho, no Club Jacarandá. O tema do evento 
foi “Construindo Valores, Revelando Talentos”, 
e teve como objetivo a socialização e interação 
entre a comunidade institucional, familiar e 
sociedade em geral.
As apresentações culturais proporcionaram 
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Associação Pestalozzi de Arapiraca (AL)
No dia 13 de junho foi realizado mais uma 

edição do Forrolozzi da Associação Pestalozzi de 
Arapiraca. O evento levou muita alegria e animou 
os familiares, atendidos e colaboradores da rede e do 
Centro de Atendimento Educacional Especializado 
(CAEEP). A festa aconteceu no ginásio da Escola 
Santa Catarina, escola parceira da instituição.

Destaque para a decoração colorida que criou 
o clima perfeito para a manhã de apresentações 
típicas e tradicionais. A abertura oficial foi realizada 
pela presidente da Associação, Zélia Azevedo, que 
agradeceu a todos os pais, familiares e profissionais 
pela dedicação e por contribuírem para a qualidade 
de vida dos atendidos.

A programação foi aberta oficialmente pela 
dança “Xote das Meninas”, sob o comando de 
Keully, Thaysa e Vandilma. Na sequência, a “Dança 
da Saia” encantou o público e encheu de orgulho as 
coordenadoras Mirian, Joseane, Gidelma e Maria 
José. Em seguida, os pupilos da Karine deram 
um show com a dança “Olhinhos da Fogueira”, e 
a “Dança da Fita”, apresentada pelos cadeirantes, 
emocionou o todos e reforçou o lindo trabalho 
realizado por Mirian, Joseane, Gidelma e Maria 
José.

O tão esperado momento da quadrilha do 
CAEEP teve como “puxadora” a professora Rozilene, 
que deu show de animação. O “Gran Finale” foi 
a tradicional quadrilha junina improvisada dos 
nossos colaboradores. Teve até noiva grávida! 
Fabiana Cavalcante, gerente da nossa clínica, não 
perdeu o fôlego e junto com as colegas de trabalho, 
da presidente e de diretoras da instituição mostrou 
que essa turma é arretada.

Fotos: Todas as fotografias deste especial de festas juninas foram retiradas das páginas oficiais das instituições no Facebook.
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A novidade foi publicada 
no Diário Oficial 
da União no dia 28 

de junho. A lei 13.301/2016 
garante às mães de crianças com 
microcefalia o direito à licença-
maternidade remunerada de 
180 dias. A medida se estende às 
mulheres contratadas em regime 
CLT. Atualmente, apenas as 
funcionárias públicas e aquelas 

que trabalham em companhias 
que fazem parte do programa 
Empresa Cidadã têm esse 
benefício.

A lei determina ainda que bebês 
que nascerem com a má-formação 
cerebral, relacionadas às doenças 
transmitidas pelo Aedes Aegypti, 
terão direito ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), que 
consiste em um auxílio no valor 

Mães de bebês com microcefalia terão licença 
maternidade de seis meses

de um salário mínimo. O BPC 
já é garantido por lei a pessoas 
com deficiências e idosos cuja 
renda per capita seja inferior a 
um quarto de salário mínimo. No 
caso dessas pessoas, o benefício é 
válido por dois anos; para os bebês 
com microcefalia, ele se estenderá 
por três anos e só começará a valer 
quando a mãe parar de receber o 
salário-maternidade.

Benefício se estende às mães que tiveram bebês sem microcefalia, mas com sequelas neurológicas relacionadas a doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti. Foto: Reprodução.



Acompanhe o trabalho da Rede Pestalozzi nas redes sociais

/Fenapestalozzi @fenapestalozzi

E pelo site: www.fenapestalozzi.org.br
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A Comissão Organizadora do Congresso 
divulgou hoje, 11 de julho, programação 
preliminar do XIV Congresso Nacional das 

Associações Pestalozzi, já disponível no site. O evento 
será realizado do dia 23 a 26 de outubro no Sesc Praia 
Formosa, em Aracruz (ES).

A programação conta com palestras, oficinas, 
mesas redondas, debates nas áreas da saúde, 
educação, assistência social, justiça, trabalho, cultura, 
esporte e lazer. Todas as atividades serão ministradas 
e conduzidas por profissionais especialistas em 
suas respectivas áreas, que contribuirão para 
o desenvolvimento pessoal e profissinal dos 
congressistas.

Por ser uma edição especial com a celebração 
dos 90 anos Movimento Pestalozziano no Brasil, 

além das atividades produtivas e educativas do 
congresso, haverá momentos de diversão e lazer 
com apresentações artísticas em todos os dias do 
evento. Diariamente, após o intervalo do almoço 
serão realizadas apresentações artísticas preparadas 
pelas afiliadas exclusivamente para o evento, e à 
noite, baile dançante.  

Fique atento a todos os momentos. Confira 
programação completa na página do congresso: 
http://www.fenapestalozzi.org.br/congresso.

Inscrições
As inscrições para o XIV Congresso Nacional 

das Associações Pestalozzi podem ser realizadas no 
site do congresso.  O primeiro lote das inscrições 
está disponível até o dia 31 de agosto.

Programação do XIV Congresso Nacional das Associações 
Pestalozzi é divulgada

Ester Pacheco, presidente da Federação Nacional 
das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi), 
recebeu no dia 6 de maio o título honorífico 

de cidadã goianiense. A solenidade foi realizada no 
Plenário da Câmara Municipal de Goiânia.

Ester chegou em Goiânia há 32 anos e desde 
2012 é presidente da Fenapestalozzi. Durante esse 
período sempre lutou a favor dos direitos das pessoas 
com deficiência e contribuindo para melhorar a 
qualidade de vida dos atendidos pela Rede Pestalozzi 
e suas famílias. “Comecei o trabalho voluntário há 27 
anos e hoje dedico meus esforços com muito amor 
e profissionalismo ao Movimento Pestalozziano no 
Brasil”, revelou a presidente.

A homenagem foi proposta pelo vereador Carlos 
Soares.

Presidente da Fenapestalozzi recebeu título de cidadã goianiense

Ester Pacheco recebe títudo do vereador Carlos Soares. 
Foto: Fernanda Rodrigues.



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
16

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu 
na última quinta-feira 

(9) validar normas do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/2015). A lei entrou em 
vigor em janeiro deste ano e proíbe 
escolas particulares de recusar 
matrículas de cobrar valores 
adicionais nas mensalidades de 
pessoas com deficiência.

De acordo com o relator da 
ação, ministro Edson Fachin, as 
instituições de ensino não podem 
escolher os alunos que serão 
matriculados e nem segregar 
alunos com deficiência. O voto 
do relator foi acompanhado pelos 
demais ministros, exceto pelo 
ministro Marco Aurélio. 

“A Lei 13.146 parece justamente 
assumir esse compromisso ético 
de acolhimento, quando exige que 
não só apenas as escolas públicas, 
mas também as particulares, 

STF proíbe escolas de negar vaga ou cobrar a mais de 
alunos com deficiência

deverão pautar sua atuação 
educacional a partir de todas as 
facetas e potencialidades que o 
direito fundamental à educação 
possui”, argumentou Fachin.

Para a presidente da Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi), Ester 
Pacheco, o papel da escola é 
acolher a diversidade, é incluir, 
é mostrar às novas gerações a 
importância de cada indivíduo e 
seu papel na sociedade. “Negar 

vaga ou cobrar a mais de alunos 
com deficiência é incoerente com 
os princípios educacionais, que é 
formar bons cidadãos e orientá-
los a conviver com as diferenças”, 
acrescentou. 

A Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI) é destinada a assegurar e 
a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos 
e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e 
cidadania. O capítulo IV, art. 
27 afirma “a educação constitui 
direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda 
a vida, de forma a alcançar 
o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem”.

Para o ministro Edson Fachin, escolas não podem escolher os alunos que serão 
matriculas e nem segregar crianças com deficiência. Foto: Reprodução.

Lei proíbe escolas particulares de cobrar valores adicionais nas mensalidades de 
pessoas com deficiência. Foto: G1.



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
17

A presidente da Federação das Associações Pestalozzi do Estado 
de Goiás (Faspego), Adriana Bahia, recebeu uma homenagem 
da deputada estadual Adriana Accorsi. A sessão solene foi 

realizada no dia 10 de junho na Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) e homenageou líderes da inclusão que atuam em Goiás.

A goianiense Adriana Bahia trabalha no movimento pestalozziano 
há 13 anos e também ocupa o cargo de primeira tesoureira na Federação 
Nacional das Associações Pestalozzi. Para ela, “o reconhecimento, por 
parte do poder público, das entidades que trabalham pela e para a 
pessoa com deficiência em Goiás é muito valioso, pois nos motiva a 
perseverar na luta pelos direitos destas pessoas e possibilita a divulgação 
do nosso trabalho”.

Adriana afirmou ainda que um líder é identificado pela sua 
dedicação, entusiamo, coragem e pela capacidade de inspirar e 
influenciar pessoas, tornando-se referência em determinado grupo. “O 
líder da inclusão é aquele que busca de maneira incessante o melhor 
para a causa da pessoa com deficiência, que luta para que cada pessoa 
ou grupo de pessoas trabalhe e se esforce para que os direitos das 
pessoas com deficiência sejam resguardados e que novas conquistas 
sejam alcançadas” esclareceu.

Na ocasião, outros dois integrantes do movimento pestalozziano 
foram homenageados. A diretora do Centro de Atendimento 
Especializado Renascer da Associação Pestalozzi de Goiânia, 
Armelinda Aparecida de Morais e Jose Agtonio Guedes Dantas, 
diretor do Centro Integrado de Educação e Trabalho Pro Labor – da 
Associação Pestalozzi de Goiânia.

Presidente da Faspego recebeu homenagem da deputada estadual 
Adriana Accorsi

Compareceram na sessão 
solene a família da homenageada, 
profissionais, atendidos da 
Unidade Centro de Atendimento 
Especializado Peter Pan e 
seus familiares, dirigentes da 
Associação Pestalozzi de Bela 
Vista de Goiás e de Senador 
Canedo; membros da diretoria 
e servidores da Federação das 
Associações Pestalozzi do Estado 
de Goiás, e presidente nacional do 
movimento, Ester Pacheco.

A sessão especial foi 
realizada para destacar o papel 
fundamental das pessoas que 
lutam pela inclusão social 
daqueles que possuem algum tipo 
de deficiência. Na oportunidade, 
a deputada Delegada Adriana 
Accorsi homenageou em sessão 
especial 35 personalidades, líderes 
da inclusão das pessoas com 
deficiência, com o certificado em 
reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados à sociedade 
goiana.

Adriana Bahia recebeu homenagem da deputada Adriana Accorsi.  Foto:  Carlos Costa.
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Atendidos da Associação 
Pestalozzi de Brasília celebram, 
emocionados, a chegada do 
veículo na tarde do dia 23 de 
junho. A ação foi realizada em 
parceria com o Ministério Público 
do Trabalho. 

Alegria e gratidão. Esse foi 
o clima que tomou conta dos 
atendidos e profissionais da 
instituição com a chegada do 
ônibus. Segundo o presidente 
da Associação Pestalozzi de 
Brasília, Sérgio Belmonte, foi um 
momento de grande emoção, 
pois há muitos anos a instituição 
aguardava a oportunidade de ter 
um transporte próprio para a 
condução dos assistidos.

A doação foi viabilizada pelo 
Ministério Público do Trabalho, 
através de um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC). Para conseguir o 
veículo, a associação encaminhou 
um projeto ao órgão. “A parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho tem proporcionado 
muitas alegrias aos nossos 
assistidos. A doação do ônibus foi 
a que sentimos ser a mais valiosa 
para eles. Basta ver a emoção no 
rosto de cada um” celebrou o 
presidente.

Em virtude da falta de 
transporte escolar, o ônibus será 
utilizado para buscar os assistidos 
que não têm condições de deslocar-
se por meio do transporte público 
até a instituição e para passeios 

Doação de ônibus escolar emociona atendidos da Associação 
Pestalozzi de Brasília

e festividades. Sérgio Belmonte, 
revelou que antes as atividades 
externas eram realizadas com 
a locação de veículos e com a 
colaboração dos pais.

O objetivo da Associação 
Pestalozzi de Brasília é oferecer 
atendimento em período integral, 
gratuito e especializado às 
pessoas com deficiência e suas 
famílias, além de prestar serviço 
de referência e apoio à habilitação 
e reabilitação dos assistidos. 

Doação do ônibus escolar foi viabilizada em parceria com o Ministério Público do 
Trabalho. Foto: Reprodução/Facebook.

Atualmente, a Associação 
Pestalozzi de Brasília atende 135 
jovens e adultos de ambos os 
sexos, e oferece três refeições dias, 
sendo café da manhã, almoço e 
lanche. 

Para fazer qualquer tipo de 
doação para a Associação as 
pessoas e/ou empresas podem 
entrar em contato pelo telefones: 
61 3226-0101 (secretaria) ou 61 
3273-2938 (telemarketing).
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Fenapestalozzi realizará I Fórum Nacional de Autodefensores do 
Movimento Pestalozziano

A Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi 
(Fenapestalozzi) irá 

realizar o I Fórum Nacional de 
Autodefensores do Movimento 
Pestalozziano. O evento 
acontecerá do dia 23 a 26 de 
outubro no Sesc Praia Formosa, 
em Aracruz (ES), em paralelo 
com o XIV Congresso Nacional 
das Associações Pestalozzi. 

Durante o Congresso Nacional, 
será realizada ainda a posse 
dos membros do Conselho de 
Autodefensores, que terão como 
uma de suas principais missões, a 
elaboração do Regimento Interno 
do órgão. O primeiro encontro, a 
nível estadual, ocorreu no Rio de 
Janeiro em 2013, sendo o primeiro 

estado a implantar o Fórum de 
Autodefensores. Segundo o vice-
presidente da Fenapestalozzi, 
Marco Castilho, neste momento 
o Espírito Santo está implantando 
o seu Fórum. “Nós esperamos 
que os demais estados onde 
existam Federações Estaduais das 
Associações Pestalozzi também 
cumpram essa importante tarefa”, 
afirmou Castilho.

Os autodefensores eleitos no 
âmbito estadual irão representar 
todos os atendidos do Estado 
onde residem no XIV Congresso 
Nacional das Associações 
Pestalozzi e no I Fórum de 
Autodefensores do Movimento 
Pestalozziano.

Como os autodefensores vão 
colaborar com o Movimento 
Pestalozziano?

Pretende-se que os 
autodefensores contribuam 
nos diversos assuntos 
relacionados ao cotidiano 
deles, como suas vidas 
em comunidade, acesso 
aos serviços e políticas de 
qualidade de educação, 
mercado de trabalho, cultura, 
transporte, entre outros. Eles 
poderão ainda participar das 
discussões e decisões sobre 
a própria instituição que 
frequentam.

O trabalho dos 
Autodefensores deverá contar 
sempre com o apoio de um 
profissional, com o objetivo 
de orientá-los para que todos 
possam participar e interagir, 
sem, no entanto, exercer 
qualquer tipo de influência 
sobre suas decisões.

Saiba mais
Mais informações e 

orientações sobre  como 
organizar o Movimento de 
Autodefensores podem ser 
obtidas junto à Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi ou através do 
e-mail  vicepresidencia@
fenapestalozzi.org.br. 

O que é o MONPAD?
O Movimento Nacional Pestalozziano de AutoDefensores 

(MONPAD) é um grupo composto de pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
assistidas na Rede Pestalozziana. O MONPAD será formado por 
dois representantes de cada Estado e do Distrito Federal.

Autodefensoria
A autodefensoria, também chamada e autogestão, é necessária 

à vida de todas as pessoas, tenham elas deficiência ou não. Ela 
permite que uma pessoa possa gerenciar todos os aspectos de sua 
vida, desde as habilidades básicas de alimentação, autocuidado, até 
a ampla defesa de seus direitos (autodefesa). A autodefensoria pode 
ser adquirida através do aprendizado diário, da vivência cotidiana 
e da oportunidade de se fazer escolhas, conhecendo as opções e as 
consequências de cada uma delas.
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A Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi) e a Federação 
Estadual do Espírito Santo (Feapes) 

realizarão o I Fórum Estadual de Autodefensores 
do Movimento Pestalozziano no Espírito Santo. 
O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de julho na 
Associação Pestalozzi de Santa Teresa (ES).

Segundo o vice-presidente da Fenapestalozzi 
e coordenador geral do fórum, Marco Castilho, 
o encontro será realizado com a perspectiva de 
implantar, definitivamente, o Movimento Nacional 
Pestalozziano de Autodefensores (MONPAD) 
- grupo composto por pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades, assistidas pela Rede Pestalozziana. O 
MONPAD será composto por dois representantes 
de cada Estado e do Distrito Federal.

O tema do fórum é “Nada sobre nós, sem nós”. A 

Fenapestalozzi e Feapes realizarão o I Fórum Estadual de 
Autodefensores do Movimento Pestalozziano no Espírito Santo

programação conta com rodas de conversa, grupos 
de discussão, palestras e apresentações sobre o 
Movimento Pestalozziano no Brasil. Além disso, 
será realizado a eleição dos dois autodefensores que 
irão representar os atendidos da Rede Pestalozziana 
do Estado do Espírito Santo no XIV Congresso 
Nacional das Associações Pestalozzi  e no  I Fórum 
Nacional de Autodefensores do Movimento 
Pestalozziano, que acontecerá em outubro na cidade 
de Aracruz (ES).

Segundo o vice-presidente, o MONPAD 
foi criado na última alteração estatutária da 
Fenapestalozzi e é uma iniciativa nova, que ainda 
está em fase de elaboração, porém era um desejo 
antigo do Movimento Pestalozziano. E que vem 
cumprir com o que está estabelecido na Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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Integrante do Conselho Científico da 
Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi), Edna Aparecida 

Alegro, tomou posse como conselheira suplente 
no Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS). A solenidade foi realizada no dia 7 de 
junho durante  reunião ordinária do CNAS.

Além da Edna Alegro, outros representantes 
de entidades socioassistenciais e organizações de 
trabalhadores e usuários dos serviços que foram 
eleitos, tomaram posse de nove vagas titulares e 
nove de suplência, incluindo Alegro. 

Segundo o presidente do CNAS, Edivaldo da 
Silva Ramos, os eleitos precisam estar atentos ao 
andamento da política social e às deliberações da 

10ª Conferência Nacional de Assistência Social. 
"Ao assumirem, os novos conselheiros já terão 
um desafio: as discussões para a construção do 
Plano Decenal da Assistência Social 2016-2026", 
afirmou.

Conselheira da Fenapestalozzi tomou posse no Conselho Nacional de 
Assistência Social

Edna Alegro ao tomar posse como Conselheira no Conselho 
Nacional de Assistência Social.

O laboratório de informática da 
Associação Pestalozzi de Canoas (RS) foi 
reinaugurado. A solenidade aconteceu 

no dia 10 de maio na sede da instituição. A ação foi 
concretizada devido ao apoio do Rotary Canoas 
Empreendedor, que doou dez computadores para 
a instituição. 

A presidente da Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi, Ester Pacheco, que esteve 
presente na cerimônia, lembrou que o espaço estava 
desativado e com equipamentos ultrapassados. 
“Computadores são uma ferramenta muito 
importante para uma aprendizagem mais 
consistente e seu uso será a favor de uma educação 
mais dinâmica e inclusiva” declarou a dirigente. 

Durante o evento, que contou com a presença 
do presidente do Rotary, Tomas Dal Pozzo, 

integrantes do clube, dirigentes, colaboradores, 
equipe técnica e atendidos, foi realizado o 
descerramento da placa de inauguração do 
laboratório de informática, agora com novos 
computadores.

Agradecimentos especiais à Patrícia Nogueira 
que iniciou o projeto de parceria com o Rotary.

Laboratório de informática da Pestalozzi de Canoas é reinaugurado

Ação foi viabilizada devido ao apoio do Rotary Canoas 
Empreendedor. Foto: Reprodução.
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