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Certa vez, Chico Xavier disse que existem três verbos 
que quando bem conjugados, são lâmpadas luminosas em 
nosso caminho: APRENDER, SERVIR e COOPERAR. E com 
base nesse tripé de palavras fortes e cheias de significado 
que busco desenvolver as ações e projetos que enriquecem 
o Movimento Pestalozziano e minha experiência pessoal, 
profissional e social como ser humano que procura estar 
sempre à serviço do bem e da felicidade das pessoas.

 
Nas visitas realizadas às Associações Pestalozzi em todas 

as regiões do país, aprendi entender situações peculiares; 
a comemorar cada pequeno passo e espaço conquistado 
pelas nossas afiliadas; receber o carinho mais verdadeiro 
dos atendidos; a ouvir os planejamentos dos dirigentes. E 
sigo aprendendo. Todo dia.

 
Ao comemorar os 46 anos de existência da Fenapestalozzi, 

percebi que servir é mais prazeroso e satisfatório que ser 
servido. Servir em favor da pessoa com deficiência tem se 
tornado um sonho realizado em minha vida como professora 
e voluntária. E ao servir, aprendi mais do que ensinei. E 
somente servindo que compreendi o seu real significado 
que é o amor ao próximo e trabalhar em favor daquilo que 
a gente acredita.

 
Com a determinação e a perseverança das pessoas 

que compõem o Movimento Pestalozziano é que tive 
a oportunidade de entender o que significa a palavra 
cooperar. Cooperar não quer dizer se dedicar totalmente 
a uma causa, cooperar significa colaborar com o que você 
pode. E graças a milhares de pequenos cooperadores que 
hoje a Rede Pestalozzi atende mais de 32 mil pessoas em 
todo o país, oferecendo gratuitamente serviços de qualidade 
em diversas áreas como assistência social, saúde, educação, 
cultura, lazer e outros.

Ester Alves Pacheco
Presidente da Fenapestalozzi
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Fenapestalozzi completa ciclo de visitas às afiliadas da
Rede Pestalozzi

Água Boa (MT) - Para 
comemorar os 90 anos do 
Movimento Pestalozziano e 
cumprir o compromisso de visitar 
todas as Associações Pestalozzi 
afiliadas à Federação Nacional 
das Associações Pestalozzi antes 
do XIV Congresso Nacional, a 
presidente da entidade Ester 
Pacheco embarcou no dia 28 de 
setembro de 2016 com destino à 
cidade Água Boa, no Mato Grosso.

Desde que a Federação 
Nacional foi criada, é a primeira 
vez que um dirigente realiza esta 
tarefa. Para Ester Pacheco, este 
é uma grande conquista para o 
Movimento Pestalozziano.  “Eu fiz 
questão de cumprir esta missão 
porque acredito que comemorar 
os 90 anos de atuação é 
para poucas instituições não 
governamentais no Brasil”, 
enfatiza a presidente.

O grande objetivo destas 

visitas é mostrar a união da rede, 
desde os colaboradores até os 
voluntários, desde os atendidos 
até as suas famílias. “A união é 
fundamental para o crescimento 
de qualquer organização”, ressalta 
Ester Pacheco.

Além disso, é durante as 
visitas às associações que a 
Fenapestalozzi pode avaliar e 
analisar as particularidades de 
cada instituição, as conquistas, 
os problemas enfrentados e a 
realidade de cada cidade, desde 
as mais estruturadas até as mais 
carentes. “As pessoas sentem 
valorizadas com a visita da 
Federação Nacional. É bom para 
os dirigentes, colaboradores 
e atendidos perceberem que 
estamos por perto dando nosso 
apoio e ajudando no que for 
necessário”, pontuou a presidente 
da Fenapestalozzi que está a 
frente da instituição há anos 

como voluntária.
O trabalho prestado às 

pessoas com deficiência pela 
Rede Pestalozzi é reconhecido 
pela sociedade em todo o Brasil. 
“Temos ganhado muito apoio 
da sociedade para mantermos 
as portas de muitas associações 
abertas. As despesas são altas 
e é com a ajuda de doações 
de empresas e pessoas que 
podemos continuar recebendo 
mais atendidos. Costumo dizer 
sempre que visito uma instituição 
que juntos somos mais fortes 
e é com este lema que procuro 
levo e busco apoio às outras 
organizações. Precisamos nos 
unir e lutar pela inclusão social da 
pessoa com deficiência em seus 
mais variados aspectos, além de 
contribuir para que elas tenham 
dias melhores”, finaliza Ester 
Pacheco.
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A importância da representação nacional para as pessoas com 
deficiência

Água Boa (MT) - A união entre 
associações, entidades análogos e 
poder público que trabalham em 
defesa da pessoa com deficiência 
foi debate durante a visita da 
presidente da Federação Nacional 
das Associações Pestalozzi, Ester 
Pacheco, à Pestalozzi de Água 
Boa. “Os avanços das políticas 
públicas para a pessoa com 
deficiência está ganhando força 
porque estamos unidos e juntos 
garantindo cada dia mais espaço 
para a matéria”, enfatizou Ester 
Pacheco. 

“Representar essas pessoas 
em âmbito nacional é um 
privilégio. Cada visita que 
faço, percebo o quanto cada 
instituição colabora para compor 
um universo maior. Apesar das 

dificuldades enfrentadas por 
cada uma, sei que podemos 
contar com dirigentes, lideranças 
políticas e representantes de 
diversos segmentos da sociedade 
que acreditam no trabalho do 
Movimento Pestalozziano e 
buscam sempre o melhor para 
manter as unidades e oferecer 
serviços de qualidade aos nossos 
atendido”, sublinhou a presidente 
da Fenapestalozzi.

Segundo a coordenadora 
pedagógica da Associação 
Pestalozzi de Água Boa Iraci 
Sant'Ana Lima Torquato, a 
representação nacional para 
as instituições locais é muito 
importância. “Com isso, 
ficamos mais fortalecidos e a 
comunidade, ao receber a visita 

da presidente da Fenapestalozzi, 
entende que não estamos 
brincando de educação especial, 
mas que estamos à frente de uma 
instituição série com história e 
sucesso alcançados com muito 
esforço e dedicação de muitos”, 
ressalta a coordenadora.                        

“A principal mensagem que a 
presença da presidente nos deixa 
é de que não estamos sozinhos, 
que temos muitas pessoas lutando 
conosco”, revelou a coordenadora 
pedagógica Iraci Torquato 
afirmando ainda que  a visita de 
Ester Pacheco proporcionou mais 
seriedade e um novo olhar por 
parte dos atendidos, familiares 
e colaboradores à Associação 
Pestalozzi de Água Boa. 

Ester Pacheco com colaboradores e atendidos durante visita à Associação Pestalozzi de Água Boa.  Foto: Divulgação.
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Durante a visita à 
Associação Pestalozzi de 
Água Boa, a presidente   
da Fenapestalozzi, Ester 
Pacheco,  conheceu de 
perto a estrutura da 
instituição e o trabalho 
desenvolvido pela equipe 
pedagógica da unidade. 
Foto: Divulgação.

v
Fundada em 1987, a Associação Pestalozzi de Água Boa (MT) 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. 

Com quase 30 anos de atuação na cidade, a unidade oferece diversos 
atendimentos gratuitos na área da educação, saúde, assistência social 
e transporte para todos os alunos que frequentam a instituição. Além 
disso, o quadro profissional conta com pedagogos, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, psicóloga, assistente social e técnico de enfermagem. 

Atualmente a instituição atende 107 crianças com deficiência da 
cidade e região. Para conhecer o trabalho feito pela instituição visite a 
unidade, localizada na Avenida Tropical, 970, Bairro Guarujá, Água Boa 
(MT), CEP.: 78.635-000 ou ligue para (66) 3468-1287. 

  Associação Pestalozzi de
     Água Boa
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Fenapestalozzi comemora 46 anos
BRASÍLIA (DF) - No dia 28 de 
agosto de 1970 nascia a Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi). 46 
anos depois é reconhecida como 
uma instituição consolidada e 
com força e participação nas 
mais diversas agendas em defesa 
dos direitos das pessoas com 
deficiência no Brasil.

E aniversário é pra 
ser comemorado. Para a 
Fenapestalozzi não tem sentido 
vibrar se não for por suas 
afiliadas. “Se chegamos aos 46 
anos de existência é graças a 
determinação de pessoas valiosas, 
aos atendidos na Rede Pestalozzi 
por quem lutamos e defendemos 
seus direitos e a todos - 

espalhados por este imenso Brasil 
– que acreditam nesta causa”, 
celebra Ester Pacheco, presidente 
da Fenapestalozzi.

É imprescindível lembrar 
nesta data que a união das 
federações estaduais, associações 
municipais e entidades análogas 
é fundamental e necessária 
para fortalecer as ações sociais 
desenvolvidas para os atendidos. 
A missão da Fenapestalozzi é 
congregar, articular, representar 
e fortalecer o trabalho 
desenvolvido pelas afiliadas com 
o objetivo de ampliar a assistência 
e a inclusão social das pessoas 
com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, 
altas habilidades e suas famílias.

Origem da Fenapestalozzi
A Fenapestalozzi foi fundada por um grupo 

de pessoas lideradas por Helena Antipoff, 
com o principal objetivo de congregar as 
Associações Pestalozzi brasileiras. Dessa 
maneira, zelando pelo nome Johann Heinrich 
Pestalozzi e contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, transtornos globais do 
desenvolvimento e funcionais, pessoas com 
altas habilidades / superdotação intelectual em 
todo o Brasil.

         Atualmente a Fenapestalozzi é composta 
por um conjunto de 221 afiliadas entre 
associações, federações estaduais e entidades 
análogas. Juntas, estas instituições atendem 
cerca de 32 mil pessoas com deficiência em 
19 Estados e no Distrito Federal,  oferecendo 

gratuitamente diversos serviços.  Além de todas 
atuarem como mobilizadoras e promotoras dos 
direitos dessa minoria.

A história da Fenapestalozzi é marcada pela 
pesquisa e inovação nos métodos educacionais 
e de inclusão social que beneficiam hoje 
brasileiros, pobres e ricos, indistintamente. A 
assistência multidisciplinar abrange tanto o 
usuário dos serviços, quanto seus familiares 
na busca de recursos e meios para vencer o 
preconceito, um desafio que depende de ações 
macros e multissetoriais. Ao mesmo tempo 
atua junto aos poderes públicos e privados para 
sensibilizar e garantir os direitos conquistados, 
mas ainda pouco efetivados. Um trabalho que 
começa com a família e se estende por toda a 
população.

46
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Eventos na Rede Pestalozzi marcam a Semana Nacional das 
Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla

No período de 21 a 28 
de agosto, comemora-
se, em todo o Brasil, a 

Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e 
Múltipla. Esta data tem o objetivo 
de ressaltar a importância de 
entender e discutir conceitos, 
ideias, sugestões e temas 
relacionados com a vida de 
pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Neste ano, o 

tema é Construindo uma história 
de igualdade e de oportunidade 
para todos.

Segundo o último Censo, 
realizado em 2010, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
estatística (IBGE), o Brasil possui 
mais de 45,6 milhões de pessoas 
com alguma deficiência. Este 
número corresponde a 23,9% da 
população do país, sendo que a 
deficiência mental ou intelectual 

foi declarada por mais de 2,6 
milhões de brasileiros, cerca de 
1,4% da população brasileira.

Para comemorar a Semana 
Nacional das Pessoas com 
Deficiência, Associações 
Pestalozzi realizaram eventos em 
todo o país com programação 
especial para debater sobre 
questões que envolvem o 
tema, como inclusão social, 
acessibilidade e direitos. Confira. 

Ginga Terapia, grupo de capoeira inclusiva da Associação Pestalozzi de Maceió participa do Dia de Lazer na Praia. 
Acessibilidade e inclusão foram temas debatidos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Fotos: Divulgação.

Nova Olinda (AM) – Com o tema "O 
primeiro passo para vencer é acreditar 
você pode", a Associação Pestalozzi de 
Nova Olinda realizou uma carreata pelas 
ruas do município. Além disso, o evento 
tinha como objetivo promover temas 

relacionados à Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência, como conscientização, acessibilidade, 
inclusão social, respeito e amor ao próximo. 
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Campo Grande (MS) – A 
Associação Pestalozzi de Campo 
Grande participou de um 
encontro realizado pela APAE. 
O evento aconteceu no dia 23 
de agosto na Praça Ary Coelho 
e contou com apresentações 
artísticas dos atendidos para 
celebrar a Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência. Além 
disso, os alunos da Escola Especial 
Raio de Sol apresentaram a dança 
''Festa na Roça'' no Centro de 
Educação Profissional Ezequiel 
Ferreira de Lima. Dá uma olhada 
no charme do figurino dos 
nossos artistas.

Guaíra (PR) – Durante a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Associação 
Pestalozzi de Guaíra realizou diversos eventos como 
apresentações teatrais, de dança e ginástica. Além 
disso, atendidos e colaboradores da instituição 
promoveram uma caminhada pela ruas da cidade 
com o objetivo de conscientizar a sociedade a 
conviver e aceitar as diferenças.  
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Sol. Areia. Mar. Praia. Sombra 
e água fresca. Esse foi o 
cenário escolhido pela 

Associação Pestalozzi de Maceió 
(AL) para realizar um dia de lazer 
diferente com os atendidos. O 
evento aconteceu no dia 25 de 
agosto, das 8h às 11h, na praia de 
Pajuçara, em Maceió. A ação faz 
parte do calendário de atividades 
da Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência e marca um 
momento singular de inclusão, 
diversão e interação.

O ambiente escolhido para 
o projeto não é por acaso. Para 
se desenvolver em diferentes 
espaços sociais, as pessoas com 
deficiência precisam estar em 
contato com atividades que 

ampliem a sua acessibilidade. 
Ao defender esta prática, a Rede 
Pestalozzi promove atividades 
e exercícios específicos para os 
atendidos, como brincadeiras, 
circuitos, capoeira inclusiva, aula 
de dança, aeróbica e banho de 
mar com cadeira anfíbia.

A ação social contou com a 
participação de estagiários do 
curso de Fisioterapia do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit) e 
da Faculdade Estácio de Sá, que 
contribuíram para o sucesso de 
mais uma edição do Dia de Lazer 
na Praia.

De acordo com a professora 
Laissa Tatajuba, a praia é 
um ambiente de extrema 
importância. “Estas crianças 

Pestalozzi de Maceió surpreende nas comemorações da 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

vivem sobrecarregadas de 
terapias diárias e este encontro 
possibilita uma oportunidade 
de lazer e acessibilidade para 
todas elas. Ações como esta 
precisam ser mais frequentes 
no nosso cotidiano e o curso 
de Fisioterapia fica feliz em 
ajudar a Pestalozzi nesta 
iniciativa”, afirma a professora 
que esteve acompanhando e 
supervisionando as atividades 
dos estagiários.

Dia de Lazer na Praia: o evento faz parte do calendário anual da Associação 
Pestalozzi de Maceió. Foto: Divulgação.
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Associação Pestalozzi de Osasco: Por que essa organização 
social é tão especial?

A instituição comemora 34 anos de atuação no município paulista. Foto: Dilvulgação.

Osasco (SP) - Talvez você leitor 
não saiba, mas, há 34 anos, existe 
uma Pestalozzi em Osasco que já 
ajudou a transformar a vida de 
muitas pessoas com deficiência 
intelectual e, consequentemente, 
de suas famílias.

O déficit cognitivo, presente 
em maior ou menor grau, impõe 
restrições à pessoa com deficiência 
intelectual em áreas importantes 
para a adaptação da sua vida em 
sociedade, como a comunicação, 
a socialização, o autocuidado, 
a saúde e a segurança, entre 
outras. Além disso, em nosso país, 
costuma ser bem comum o fato 
do adolescente com deficiência 
intelectual terminar a fase de 
escolaridade sem conseguir ser 
alfabetizado, e isto, tanto pelas 
limitações nas suas habilidades 
acadêmicas, quanto pelas 

dificuldades que a maioria das 
escolas vivência para oferecer 
uma educação verdadeiramente 
inclusiva.

O resultado dessa combinação, 
quando somado à questão da 
baixa renda das famílias, é a 
experiência de uma vida social 
segregada e a inexistência de um 
futuro com perspectiva e sentido 
para esses adolescentes; um 

verdadeiro “abismo” entre a fase 
de inclusão escolar e a fase de 
inclusão no mundo do trabalho.

Por isso é que a Pestalozzi 
de Osasco é muito especial. Ela 
oferece os apoios necessários 
para que o adolescente possa 
enfrentar esse “abismo” e prossiga 
seu caminho em direção a uma 
vida adulta, com independência, 
autonomia e, principalmente, 

Atendidos participam de oficina pedagógica de Musicoterapia.
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como cidadão participativo, 
que tem direito ao trabalho, 
à convivência social, ao lazer 
e também, se assim o desejar, 
e se a sua família o apoiar, a 
possibilidade de exercer o seu 
direito a namorar, casar e mesmo 
o direito a ter filhos. Afinal, não é 
isso que todos nós esperamos e 
lutamos para conquistar quando 
nos tornamos adultos?

Para compreender o trabalho 
que a Pestalozzi de Osasco realiza, 
podemos, portanto, pensar na 
construção de uma “ponte”. 
Mas, nesse caso, o trabalho de 
“engenharia” realizado é um 
trabalho social. A Pestalozzi 
de Osasco, por meio da oferta 
de educação e aprendizagem 
profissional e do uso de uma 
tecnologia social, chamada de 
Emprego Apoiado, promove 
inclusão social de pessoas com 
deficiência intelectual, a partir 
dos 14 anos de idade.

Em 2015, uma média de 
150 pessoas com deficiência 
intelectual e suas famílias, foram 
beneficiadas com os serviços que 
foram oferecidos gratuitamente. 
Além disso, oito aprendizes 
que ingressaram no mercado 

Associação Pestalozzi de Osasco
Endereço: Rua Dionísio Bizarro, 415, Jardim Ester, Osasco - SP.
Telefone: 3682 2158
E-mail: info@pestalozziosasco.org.br
Site: www.pestalozziosasco.org.br
Facebook: www.facebook.com/pestalozziosasco

de trabalho foram efetivados, 
após o término do contrato de 
aprendizagem e, hoje, contribuem 
com a renda financeira de 
suas famílias. A organização 
ofereceu, também, palestras e 
oficinas de sensibilização para 
o convívio com a diferença/
deficiência para empresas 
que contrataram pessoas com 
deficiência intelectual e/ou 
que desejaram implantar uma 
política de inclusão de pessoas 
com deficiência no ambiente de 
trabalho.

E você, que se identifica com 
essa causa, pode fazer parte desse 
importante trabalho. A Pestalozzi 

de Osasco precisa da ajuda de 
todos nós, para conseguir atender 
uma demanda que é crescente 
e manter a qualidade de seus 
serviços.

Colabore com esse verdadeiro 
trabalho de “engenharia social” 
que está bem perto de você! Seja 
um voluntário, ou um mantenedor 
contribuinte. Se você é um 
empresário, doe cupons fiscais de 
seu estabelecimento comercial, 
ou contrate um aprendiz com 
deficiência intelectual.
Texto: Isabela de Andrade Vaz 
| Comunicação Associação 
Pestalozzi de Osasco
Fotos: Divulgação

Oficinas pedagógicas de Horticultura também são realizadas na instituição.

Para conhecer mais sobre 
o trabalho da Associação 
Pestalozzi de Osasco,  faça 
uma visita ou acompanhe 
as notícias pelos canais de 
relacionamento e redes 
sociais.
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Goiânia (GO) - A Federação das 
Associações Pestalozzi do Estado 
de Goiás (Faspego) realizou 
o   VI Jogos Paradesportivos 
das Associações Pestalozzi e 
Entidades Convidadas do dia 28 
a 30 de novembro em Goiânia. O 
evento, apoiado pela Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi), 
aconteceu no SESI Clube Antônio 
Ferreira Pacheco e no Estádio 
Olímpico Pedro Ludovico 
Teixeira, reunindo 14 instituições 
e 750 atletas com deficiência 
intelectual ou múltipla, síndromes 
e transtornos. 

Foram três dias de jogos 
e muita diversão e quatro 
modalidades, sendo atletismo, 
bocha, futsal e natação. Segundo 

a presidente da Federação 
das Associações Pestalozzi do 
Estado de Goiás, Adriana Bahia, 
o esporte é uma importante 
ferramenta de inclusão social. 
“Buscamos potencializar a pessoa 
em si, suas capacidades, e nunca 
suas limitações e sua deficiência. 
Com a prática esportiva, o atleta 
adquire uma melhor qualidade 
de vida, desenvolve a autoestima 
e a autoimagem, conquista 
autonomia, independência 
e habilidades motoras 
fundamentais, dentre outros”, 
salienta Adriana. 

Participaram dos jogos as 
Associações Pestalozzi das 
cidades de Bela Vista de Goiás, 
Caldas Novas, Catalão, Rio Verde, 
Senador Canedo e Goiânia, e 

Faspego realiza o VI Jogos Paradesportivos das Associações 
Pestalozzi do Estado de Goiás

entidades convidadas como a 
Associação Pestalozzi de Brasília, 
Associação de Pais, Amigos e 
Pessoas com Deficiência , de 
Funcionários do Banco do Brasil 
e da Comunidade da Regional 
de Goiás (APABB), Associação 
Paraolímpicos do Futuro (APAF), 
Apae de Goiânia, Associação 
de Serviços à Criança Especial 
de Goiânia (ASCEP),  Centro de 
Reabilitação São Paulo Apóstolo 
(CRESPA),Centro de Orientação, 
Reabilitação e Assistência ao 
Encefalopata (CORAE), e a Vila 
São José Bento Cottolengo, de 
Trindade.

A primeira edição dos jogos 
aconteceu em Caldas Novas em 
2008, com quatro instituições, 
três modalidades esportivas e 200 

O evento reuniu 14 instituições e 750 atletas de Goiás e do Distrito Federal. Foto: Divulgação.



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
14

participantes. Nesta sexta edição 
já são 14 instituições, quatro 
modalidades e aproximadamente 
mil pessoas envolvidas na 
competição. 

As fotos do VI Jogos 
Paradesportivos das Associações 
Pestalozzi podem ser vistas na 
página da Fenapestalozzi no 
Facebook. 

Para Adriana Bahia, os maiores desafios 
dos atletas são superar os seus limites e 
o preconceito, buscando a autonomia 
ao sair de sua unidade educacional e de 
sua residência para participar de jogos, 
durante um período de três dias, em um 
espaço diferente do habitual.  

Ao final do evento, Adriana Bahia 
garante que a sensação de dever 
cumprido, de satisfação e de muito amor 
que transborda o coração ao ver o olhar, 
o sorriso, o gesto de cada participante.  
“A alegria dos atletas é contagiante e que 
nos mantém motivados a não deixar de 
realizar os jogos anualmente”, festeja a 
presidente da Faspego. Para ela, o jogos 
paradesportivos busca a quebra de 
paradigmas, de barreiras, principalmente 
as atitudinais. “É o momento que 
comprovamos que a deficiência não é o 
foco, e sim a eficiência, a capacidade e a 
potencialidade de cada atleta. Com isso 
conseguimos realizar uma grande festa, 
colorida e muito divertida, onde o mais 
importante não é o rendimento, mas a 
vitória na vida” finaliza Adriana Bahia. 

Superação

Motivação

Amor
e

Atendidos participam de VI Jogos Paradesportivos das Associações Pestalozzi.

Fotos: Divulgação.
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Campo Grande (MS) - O sorriso no 
rosto dos atendidos demostram 
os resultados  positivos 
alcançados pela equipe da 
Unidade de Saúde da Associação 
Pestalozzi de Campo Grande com 
o método Therasuit.  O serviços 
é oferecido, gratuitamente, pela 
instituição desde agosto de 
2015. O método é um programa 
intensivo e individualizado que 
visa o ganho de força em crianças 
com paralisia cerebral, síndrome 
de down e com atraso no 
desenvolvimento neuromotor. 
Segundo a coordenadora da 
Unidade de Saúde, Valéria Reche, 
o tratamento consiste no uso 
da veste (suit) para a realização 
de exercícios de fortalecimento 
muscular, coordenação motora e 
habilidades funcionais. 

Com duração de três a quatro 
semanas e sessões diárias de 
três horas, o treinamento com 

o TheraSuit potencializa o 
ganho de força, funcionalidade 
e equilíbrio. É o caso da Mirela, 
Davi e do Clayton, que recebem 
o tratamento na unidade e 
são acompanhados pelas 
fisioterapeutas Loraine Evelyn 
larrea Ferreira e Inara Pito Sassioto, 
responsáveis pelo serviço 
na instituição. Os benefícios 
podem ser percebidos nas novas 
habilidades motoras adquiridas 
pelos atendidos. “Renovar a  
confiança dessas crianças nas 
suas inúmeras possibilidades 
renova também nosso desejo dar 
continuidade no nosso trabalho 
para abrir sorrisos nos rostos de 
mais atendidos e suas famílias”, 
comemora Valéria.

O tratamento é baseado nos 
princípios de treino de força e 
serve para combater os efeitos 
do desuso e imobilização, 
promovendo o crescimento e 

Associação Pestalozzi de Campo Grande transforma realidade 
de atendidos com o método Therasuit 

desenvolvimento do paciente. 
De acordo com Valéria Reche, 
o Therasuit treina o corpo da 
criança com o objetivo de 
promover o aprendizado de 
habilidades funcionais, restaurar 
os padrões de movimentos e 
favorecer o alinhamento corporal, 
aumentando a densidade óssea e 
diminuindo contraturas. 

Segundo a presidente da 
Fenapestalozzi, Ester Pacheco, 
o trabalho desenvolvido pela 
instituição é muito importante 
para a sociedade, principalmente 
para as pessoas de baixa renda 
que não podem pagar pelo 
tratamento em uma rede 
particular de saúde.

Atualmente a Unidade de 
Saúde da Associação Pestalozzi de 
Campo Grande atende cerca 300 
pessoas com deficiência e suas 
famílias. Para mais informações, 
ligue (67) 3316-7605.

Clayton, Mirela e Davi recebem tratamento com o Método Therasuit na Unidade de Saúde da instituição.  Foto: Divulgação.



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
16

Niterói (RJ) - Centenas de 
crianças, adolescentes e seus 
familiares participarão na manhã 
desta quinta-feira, dia 15, da 
festa de chegada de Papai Noel 
na Associação Pestalozzi de 
Niterói. O evento tem início às 
10h com apresentações artísticas 
e em seguida Papai Noel sobe ao 
palco, preparado para o evento, 
para desejar um feliz natal e 
iniciar a entrega dos presentes 
doados por voluntários a todas as  
crianças que são assistidas pela 

instituição social.
De acordo com o presidente da 

Associação Pestalozzi de Niterói, 
José Raymundo Martins Romeo, 
esta é a festa mais importante 
do ano. “É quando fazemos um 
balanço do nosso trabalho e 
compartilhamos com as famílias 
das nossas crianças as nossas 
dificuldades e sonhos”, afirma o 
presidente.

Como tradição, a festa conta 
com a presença do Papai Noel 
oficial de Niterói, interpretado 

Associação Pestalozzi de Niterói faz festa para chegada do 
Papai Noel

pelo artista Sohail Saud. “É 
uma festa que faço questão de 
comparecer para dar um pouco 
de felicidade a essas crianças que 
são merecedoras. Além disso, a 
Pestalozzi é uma referência no 
país na causa da pessoa com 
deficiência e motivo de orgulho 
para todos os moradores de nossa 
cidade”, declara Sohail Saud.

O evento encerra as atividades 
educacionais deste ano da 
instituição. O ano letivo de 2017 
começa no dia 6 de fevereiro.

Evento marca o encerramento das atividades educacionais do ano.  Foto: Divulgação.

Seja um
 voluntário

As Associações Pestalozzi de todo o Brasil 
estão de portas abertas para receber sua 
colaboração. Acesse nosso portal e encontre 
mais próxima e veja como você pode ajudar. 

Compartilhe amor, transforme vidas.
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Certificados do XIV Congresso Nacional das Associações 
Pestalozzi estão disponíveis para emissão

Boletim especial do XIV Congresso Nacional das Associações 
Pestalozzi está disponível

O boletim especial do XIV Congresso Nacional 
das Associações Pestalozzi está disponível para 
download no site da Fenapestalozzi. O boletim 
pode ser visualizado e baixado na seção de 
documentos oficiais.

Neste boletim, você vai conferir como foi o 
evento que reuniu mais de mil participantes, entre 
palestrantes, comissão organizadora e apoio, com 
presença de 18 estados brasileiros, representantes 

A Federação Nacional das Associações Pestalozzi 
(Fenapestalozzi) disponibilizou os certificados 
para os congressistas que não conseguiram 
retirar o comprovante de participação na 
secretaria durante o XIV Congresso Nacional das 
Associações Pestalozzi. Para acessar o documento, 
o participante deve entrar na página do congresso 

de 90 afiliadas, sendo elas 
Associações Pestalozzi e Federações 
Estaduais. E as principais notícias do 
I Fórum Nacional de Autodefensores 
do Movimento Pestalozziano. 

Além disso, o boletim traz 
depoimentos de participantes 
sobre o congresso,  e o perfil de 
cinco autodefensores eleitos para 
compor o Conselho Nacional de 
Autodefensores da Fenapestalozzi. 

Na mensagem da presidência, 
Ester Pacheco afirma que realizar um evento 
desta magnitude, no ano em que o Movimento 
Pestalozziano completa 90 anos de atuação 
no Brasil marca o início de uma nova fase de 
reconhecimento e valorização do trabalho da 
Rede Pestalozzi e do compromisso de todos os 
envolvidos com as pessoas com deficiência. 

disponível no portal da Fenapestalozzi, clicar em 
certificados, buscar pelo nome ou por ordem 
alfabética e então realizar a emissão.

O XIV Congresso Nacional das Associações 
Pestalozzi foi realizado do dia 23 a 26 de outubro 
de 2016, em Aracruz (ES).


