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Sede própria da Pestalozzi de Senador Canedo é inaugurada

Conheça a história da Hiasmyn
Um vida transformada pela música



O Movimento Pestalozziano comemorou muitas 
conquistas neste segundo trimestre de 2018. O mapa da 
Rede Pestalozzi ganhou mais cinco novas instituições. São 
três unidades no Estado de Alagoas (Cajueiro, Capela e Rio 
Largo),  uma em Santo Antônio de Jesus na Bahia e a quinta 
em Pombal na Paraíba.  

Como presidente da Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi é um prazer imenso participar da ampliação 
do movimento. É o trabalho dando resultados positivos 
e inspirando líderes em diversas cidades a criar mais 
associações para atender a demanda local.

Com esforço conjunto, dedicação e muita vontade, a 
Associação Pestalozzi de Senador Canedo (GO) ao completar 
oito anos de fundação em 30 de junho de 2018, concretizou 
um sonho inaugurando a sede própria. A obra vai ampliar os 
atendimentos e dar melhores condições de trabalho para os 
profissionais da associação.

Em junho também estive em Água Boa, no Mato Grosso, 
para reinaugurar a nova sede. O espaço foi totalmente 
reformado e ampliado para oferecer melhor atendimento, 
maior acessibilidade e mais conforto aos atendidos em um 
ambiente amplo e agradável. 

Durante minha passagem por lá, o que mais me chamou 
a atenção foi ver toda a cidade mobilizada e abraçando o 
Movimento Pestalozziano. Quando unimos nossas forças 
somos capazes de construir um mundo com mais justiça, 
igualdade social e com mais respeito pelos direitos de todos 
os cidadãos. 

Tudo isso demonstra o quanto nosso movimento é 
forte e feito com o esforço de cada um que acredita e se 
dedica a ajudar o próximo, oferecendo seu tempo com 
atendimentos mais inclusivos que dão mais dignidade a 
todas as pessoas com deficiência assistidas em nossa Rede. 
Este ano completamos 92 anos de uma linda história e temos 
a responsabilidade de dar continuidade a essa trajetória de 
sucesso.

Ester Pacheco
Presidente da Fenapestalozzi 
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I Feira Alagoana de Inclusão da Pessoa com Deficiência no 
Mercado de Trabalho é realizada em Maceió

Maceió (AL) - A Associação 
Pestalozzi de Maceió e a de 
Arapiraca, em parceria com a 
AAPPE, ADEFAL, APAE, FUNCAE, 
Amor 21, Superintendência do 
Trabalho, Procuradoria Regional 
do Trabalho (PRT) e Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) 
realizaram a I Feira Alagoana 
de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência no Mercado de 
Trabalho. O evento aconteceu 
do dia 23 a 26 de maio no Centro 
Especializado de Reabilitação – 
CER IV, localizado na Rua Firmo 
Lopes, no Farol e contou com a 
presença de empresários, pessoas 
com deficiência, formadores de 
opinião, gestores de recursos 
humanos e a sociedade em geral.

A feira teve como objetivo 
disseminar a cultura da inclusão, 
ampliar a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado 
de trabalho de Alagoas, que 
atualmente conta com  um 
número bem inferior à demanda, 
provocar o engajamento das 
empresas que precisam cumprir 
a cota de contratação, além de 
apresentar os benefícios em 
empregar esses profissionais e 
esclarecer dúvidas frequentes 
sobre o Benefício de Prestação 
Continuada e o salário aprendiz.

Para a presidente da 
Associação Pestalozzi de Maceió 
Tereza Amaral, a feira foi um 
momento único de inserção 
dos atendidos no mercado de 

trabalho. “Nossa intenção foi 
proporcionar às pessoas com 
deficiência mais oportunidades 
e ampliar o espaço deste público 
nas empresas que é o nosso maior 
desafio”, afirmou.

O evento contou com 
oficinas, palestras, estandes 
das instituições participantes, 
minicursos e apresentações 
artísticas.

A abertura da I Feira Alagoana 
de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência no Mercado de 
Trabalho foi realizada no dia 
23 de maio, às 19h, e contou 
com apresentações artísticas e 
a entrega do prêmio Amigo da 
Inclusão.
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Pestalozzi de Maceió realiza ação em alusão o Dia nacional de 
combate ao abuso sexual e à exploração de crianças e adolescentes

Maceió (AL) - A Pestalozzi de 
Maceió, por meio do Centro-
Dia de Referência: Viver Com 
Autonomia, realizou na última 
terça-feira, 22, palestra em alusão 
ao Dia Nacional de Combate ao 
Abuso Sexual e à Exploração 
de Crianças e Adolescentes, 
celebrado no dia 18 de maio. O 
encontro aconteceu nos períodos 
matutino (9h) e vespertino (14h) 
na Escola Estadual Tavares Bastos, 
localizada na Praça Centenário, 
no Farol. O público-alvo foi os 
estudantes e o corpo docente da 
instituição.

Com o tema ‘Conversar é 

preciso, alertar é necessário’, a 
ação é desenvolvida durante 
todo o ano por assistentes 
sociais e psicólogos. O objetivo 
é proporcionar um momento 
de conscientização, protegendo 
os direitos das crianças e 
adolescentes e, principalmente, 
sua integridade física, moral e 
sexual, além de conscientizar 
para identificação e providências 
a serem tomadas pelo núcleo 
familiar.

“As pessoas precisam estar 
mais atentas às diversas formas 
de abuso sexual, por isso a 
necessidade de orientar a 

população em geral”, afirmou a 
diretora de Assistência Social da 
unidade. Para a coordenadora do 
Centro-Dia Iris Lanne Moura, essa 
ação beneficia muitos jovens que 
ainda não conseguem identificar 
o abusador, nem acionar os 
órgãos competentes para efetivar 
as denúncias.

O evento faz parte da 
programação anual realizada 
pela diretoria de Assistência 
Social que durante o ano leva 
informações às comunidades 
onde estão instaladas unidades 
da Pestalozzi.
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Os atendidos, Aline Santos 
Silva e Caio Souza, da Associação 
Pestalozzi de Camaçari e de 
Pojuca (BA), respectivamente, 
vão representar o Brasil nos 
Jogos Mundias de 2019 que serão 
realizados em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes. Os escolhidos 
foram classificados nos Jogos 
Nacionais de Verão do Programa 
Olimpíadas Especiais Brasil, que 
aconteceu do dia 20 a 22 de abril 
na cidade de Suzano, em São 
Paulo.

O evento reuniu cerca de 220 
atletas de sete estados brasileiros, 

distribuídos em 11 modalidades 
e teve como objetivo, além da 
superação e do congraçamento 
entre os atletas, selecionar os 
representantes da delegação 
brasileira para os Jogos Mundiais. 
A delegação baiana foi composta 
por 11 atletas nas modalidades 
de atletismo e bocha, chefe de 
delegação e três técnicos, sendo 
um de bocha e dois de atletismo.

Além da atleta Aline Santos 
Silva, ouro no atletismo e 
selecionada para os Jogos 
Mundiais, outros três atendidos 
da Associação Pestalozzi de 

Atletas da Pestalozzi de Camaçari e de Pojuca vão representar 
o Brasil nos Jogos Mundiais de 2019

Camaçari conquistaram medalhas 
nos Jogos Nacionais de Suzano. 
Sendo eles, João Pedro Oliveira 
Santos, com duas medalhas de 
ouro no atletismo; Fábio Santos 
Lopes, com um ouro e um bronze 
no atletismo; e José Carlos Reis 
Faleiro, ouro na bocha e suplente 
para os Jogos Mundiais de 2019. 
Caso algum dos dois atletas 
selecionados para o Mundial não 
possa participar, o suplente é 
quem compõe a delegação.

A Pestalozzi de Pojuca 
finalizou a participação nos Jogos 
Nacionais com dois medalhistas 

 O mundial será realizado ano que vem em Abu Dhabi, capital dos Émirados Árabes. Foto: Divulgação.



na bocha, Caio Souza, ouro e 
representante do Brasil nos Jogos 
Mundiais, e Cláudio Luís Santos, 
com bronze.

Três atletas da cidade de 
Simões Filho, que frequentam 
o Centro de Apoio a Pessoa 
com Deficiência - Ressurreição,  
também conquistaram medalhas. 
São eles, Manoel Silva, prata na 
Bocha; Antônio Jorge Ribeiro 
e Ariane Paixão, ambos foram 
ouro no atletismo, o primeiro foi 
selecionado para o Mundial e a 
segunda, indicada como suplente 
para a competição.

De acordo com a presidente 
da Associação Pestalozzi de 
Camaçari Vanda Nunes do 
Rosário, os resultados dos jogos 
foram expressivos. “Nossos 
atletas trouxeram sete medalhas 
para o município, sendo quatro 
ouros, um bronze, um quarto 
lugar e um quinto lugar. Além 
disso, os resultados da delegação 
do Estado da Bahia foram muito 
bons, com três atletas baianos 
selecionados para representar o 
país no Mundial no ano que vem” 
avaliou.

Os atletas selecionados serão 
preparados com os técnicos das 
instituições em treinamentos 
específicos em cada modalidade. 
Toda a delegação brasileira irá se 
reunir em dois ou três encontros 
até fevereiro de 2019, com o 
objetivo de se conhecerem 
melhor e para realizarem 
treinamento.

O esporte como elemento de transformação

A professora de Educação Física da Pestalozzi de Camaçari 
Erica Alves de Souza, assim como Robinson Luz Pinheiro são 
responsáveis pelo programa Olímpiadas Especiais na Bahia 
e acompanharam os atendidos durante a etapa nacional 
realizada em Suzano. De acordo com Erica, o esporte melhora 
a autoestima das pessoas com deficiência. “Oferece condições 
de igualdade, as diferenças são minimizadas e em alguns 
casos não se percebe que os atletas possuem uma deficiência, 
principalmente a intelectual. Sua condição física, cognitiva e 
autonomia têm ganhos significativos provocando mudança 
de comportamento e adquirindo respeito pelos familiares e 
amigos”, pontuou.

“O esporte também traz benefícios para a saúde e, por meio 
dele, os vínculos se estreitam, os atletas passam a ter novos 
amigos, conhecem novos lugares, costumes e  não querem 
mais deixar de participar das aulas”, revelou Erica.

O Movimento Pestalozziano vai se fortalecer com a 
presença dos atletas no Mundial 2019, segundo a educadora. 
“A participação dos atendidos pode significar uma quebra 
de paradigmas no Movimento Pestalozziano, pois poucas 
Associações Pestalozzi do Brasil participam de programas 
esportivos em nacional como as Olimpíadas Especiais. Alguns 
gestores precisam se apropriar da prática esportiva, que pode 
provocar mudanças importantes dentro da Rede e investirem 
nas aulas de educação física e esporte”, apontou.

Segundo Erica, o projeto na área de esporte na instituição 
é implantar o Programa de Olimpíadas no Movimento 
Pestalozziano. “Em 2016 participamos do Congresso Nacional 
das Associações Pestalozzi no Espírito Santo com este objetivo 
e a partir disso, criar nossos próprios jogos. Espero que agora 
tenhamos mais sucesso”, finalizou.
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Autodefensores de Osasco buscam recursos para construção 
de quadra poliesportiva

Com o objetivo de buscar 
recursos para construção da 
quadra poliesportiva, o grupo de 
autodefensores da Associação 
Pestalozzi de Osasco enviou um 
ofício à Procuradoria do Trabalho 
solicitando uma audiência com 
a procuradora Damaris Ferraz 
Salvioni. O projeto da obra 
também elaborado pelos usuários 
da instituição foi anexado ao 
pedido protocolado no órgão. 
O grupo de autodefensores 
pretende apresentar suas 
demandas e ajudar a Pestalozzi 
a viabilizar a construção de 
uma espaço para garantir a 
oferta de práticas esportivas e 
de atividades recreativas e de 
lazer para o público atendido. 
O pedido de audiência com a 
Procuradora da Procuradoria 
Regional do Trabalho – 2ª Região 
foi peticionado em 23 de abril e 

os autodefensores se preparam 
agora para o encontro.

A iniciativa marca o início da 
atuação do grupo no município. 
Os autodefensores planejam 
apresentar o projeto da quadra 
poliesportiva, retomando um 
desejo antigo dos usuários. A ideia 
nasceu em 2016 durante o Fórum 
dos Usuários, uma atividade 
semanal  realizada com atendidos 
a partir de 14 anos de idade, que 
tem como objetivo estimular a 
importância e a participação dos 
usuários na instituição.

Durante debate sobre 
melhorias, o Grupo de 
Autodefensores decidiu que esta 
será primeira ação do movimento 
e garantiu que a instituição 
precisa de um espaço para 
realização de práticas esportivas 
e de atividades recreativas e de 
lazer para os atendidos. No pedido 

apresentado à Procuradoria do 
Trabalho, o grupo composto 
por dez jovens com deficiência 
intelectual representa os 98 
usuários atendidos atualmente 
na Pestalozzi de Osasco.

O grupo de jovens  também 
vai representar a Associação 
Pestalozzi de Osasco no Encontro 
Estadual de Autodefensores, 
que será realizado em junho, na 
cidade de Sumaré (SP). O evento 
será uma etapa preparatória 
para o II Fórum Nacional de 
Autodefensores do Movimento 
Pestalozziano, que será realizado 
no período de 26 a 28 de agosto, 
em Niterói (RJ). Em ambos os 
eventos, o grupo pretende 
relatar as experiências exitosas 
através das ações desenvolvidas, 
a participação e as iniciativas dos 
autodefensores.
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Atendendo a Resolução do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS nº109/2009), a 
Associação Pestalozzi de Osasco promove o 
Fórum dos Usuários, uma atividade semanal 
desenvolvida com os atendidos a partir de 14 
anos de idade. A ação, realizada desde 2010, 
tem como objetivo estimular a importância e a 
participação dos usuários na instituição.

O Fórum dos Usuários é um espaço com a 
finalidade de fomentar, incentivar e qualificar 
a participação dos usuários no Programa de 
Oficinas Pedagógicas da Pestalozzi de Osasco. 
Por meio de roda de conversas, a atividade busca 
despertar no usuário um pensamento crítico 
frente a questões enfrentadas no seu cotidiano 
e estimula a lidar com demandas relacionadas 
à sua participação na instituição. Em 2016, os 
usuários iniciaram uma discussão no fórum 
sobre melhorias, manifestando o desejo de 
terem uma quadra poliesportiva na instituição 
para a realização de atividades físicas.

Em novembro de 2017, a Pestalozzi de 
Osasco recebeu o grupo de autodefensores 

da Associação Pestalozzi de Sumaré e, juntos, 
trocaram informações sobre a autodefensoria 
com o objetivo de estimular a formação de 
um grupo de autodefensores na Pestalozzi de 
Osasco.

Em 2018, os 11 grupos, que atualmente 
participam do Fórum dos Usuários, iniciaram em 
fevereiro as discussões sobre a autodefensoria 
e a autogestão. Os jovens que manifestaram 
interesse em participar do Grupo de 
Autodefensores e que conseguiram se apropriar 
das responsabilidades de ser um autodefensor, 
passaram, a partir do mês de abril, a se reunir 
todas as sextas-feiras, formando o grupo de 
autodefensores da Pestalozzi de Osasco.

Os participantes são Alfredo dos Santos 
Morais, Amanda Aparecida da Silva Gomes, 
Claudionor Conceição dos Santos, Flávia 
Caroline Tissiano, Guilherme Monteiro, Heitor 
de Oliveira, Jean Lopes Pereira, Leonardo dos 
Santos Ramos, Rafael Gomes Dall’Aqua, Simone 
Ramalho dos Santos e Thuanny Pereira Silva.

Como começou o Movimento de Autodefensores em Osasco
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A  Associação Pestalozzi de Brasília foi 
homenageada pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal pelos seus 53 anos de atuação 
na área da pessoa com deficiência. A solenidade, 
de autoria do deputado distrital Joe Valle (PDT), 
ocorreu na manhã do dia 7 de maio, no plenário na 
CLDF. Durante o evento, atendidos e professores 
da instituição realizaram apresentações e 
receberam condecorações.

O presidente da associação Sérgio Belmonte 
agradeceu a homenagem recebida em nome de 
todos os colaboradores e atendidos da entidade. 
"Enquanto existir pessoa com deficiência no 
mundo, a Pestalozzi será eterna. O movimento 
pestalozziano não terá fim no que depender 
na equipe de profissionais que o integram", 
pontuou Belmonte. Atualmente, a associação 
atende cerca de 138 alunos e tem como missão 
"torná-los protagonistas". A aluna Rosângela 
Brasil, por sua vez, emocionou os presentes com 

seus agradecimentos que representaram toda a 
equipe de atendidos presentes.

De acordo com o presidente da Casa, Joe Valle 
(PDT), "na sociedade em que vivemos, entidades 
que busquem promover trabalhos de inclusão 
social, como a Pestalozzi, são valiosas, por isso 
temos a responsabilidade de reconhecer a sua 
importância", colocou o parlamentar.

Para Adriana Góes, representante da 

Pestalozzi de Brasília recebe homenagem da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal
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Secretaria de Educação do DF, o trabalho 
precisa ser reproduzido e merece ser "modelo" 
para a rede pública da capital. A secretária de 
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, 
Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos 
(SEDESTMIDH), Ilda Peliz, acrescentou "somos 
tocados pela energia da Rede Pestalozzi. É 
impossível ir até o local e não sair sensibilizado".

Além disso, diversos profissionais e 
autoridades receberam Certificado de Honra 
ao Mérito pelos relevantes serviços prestados 
à instituição como o assessor de comunicação 
Pedro Alves; o presidente Sérgio Belmonte; o 
voluntário Carlos Augusto Teixeira da Cruz; a 
aluna mais antiga, Marly Moreira; a designer de 
interiores e voluntária Ana Cristina Koressawa e 
o grupo de Voluntárias Cisne Branco.

Associação Pestalozzi de Brasília 

Fundada em 1965, a Associação Pestalozzi 
de Brasília 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. Atualmente, a unidade atende 
135 crianças, jovens e adultos de ambos 
os sexos. Para conhecer o trabalho  da 
Pestalozzi de Brasília as pessoas e/ou 
empresas podem entrar em contato pelos 
telefones: 61 3226-0101 (secretaria) ou 61 
3273-2938 (telemarketing). 

As inscrições para o VI Encontro Nacional de 
Dirigentes do Movimento Pestalozziano deste 
ano estão abertas. O prazo para fazer a inscrição 
termina no dia 15 de agosto. O evento será 
realizado de 25 a 29 de agosto em Copacabana, 
no Rio de Janeiro. A programação do encontro 
e nome dos palestrantes será divulgada nos 
próximos dias. 

Inscrições abertas para o VI Encontro Nacional de Dirigentes  
do Movimento Pestalozziano 

O encontro é direcionado aos dirigentes 
e colaboradores das afiliadas do Movimento 
Pestalozziano. Para participar do evento, os 
interessados devem acessar o sistema de 
inscrição na página da Fenapestalozzi na 
internet. O valor das inscrições variam de acordo 
com o lote, o primeiro inicia hoje e vai até 30 de 
junho, e o segundo de 1º de julho a 15 de agosto.
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Rede Pestalozzi

O ano de 2018 começou com grandes 
conquistas para a Rede Pestalozzi. Com muito 
esforço conjunto, dedicação e muita vontade 
em ampliar os serviços e atendimentos foram 
implantadas cinco novas instituições. São três 
unidades no Estado de Alagoas, uma na Bahia e 
a quinta na Paraíba.

A presidente da Fenapestalozzi Ester Pacheco 
comemora a chegada das novas unidades. “É um 
prazer muito grande ver que nosso trabalho está 
dando resultados positivos e inspirando líderes 
em diversas cidades a criar mais instituições para 
atender a demanda local”, festejou a presidente.

Cajueiro, Capela e Rio Largo foram os 
municípios alagoanos que agora fazem parte 
da nosso mapa Pestalozziano. De acordo com 
a presidente da da Federação das Associações 
Pestalozzi do Estado de Alagoas, Sílvia Campos, 
como a criação é recente, as unidades ainda 
estão em processo de regulamentação como 
registro de estatuto, ata e CNPJ. 

Ainda em fase de implantação, a Pestalozzi 
de Capela já conta com atendimentos em 
saúde, como psicologia e fisioterapia por meio 
de profissionais voluntários, que atendem duas 
vezes na semana. “Isso demonstra que nosso 
movimento é forte porque é feito com muitas 
mãos, com pessoas que querem ajudar o próximo 
e fazer um mundo melhor”, finalizou Ester 
Pacheco. A presidente e toda a equipe técnica 
da Fenapestalozzi está acompanhando todo o 
processo de implantação das novas unidades e 
oferecendo assessoria em todas as áreas.

novas instituições no Nordeste
amplia atendimento com abertura de 5

Pestalozzi de Capela (AL)

Pestalozzi de Pombal (PB)

Pestalozzi de Santo Antônio de Jesus (BA)

Pestalozzi de Cajueiro (AL)

Pestalozzi de Rio Largo (AL)

NOVAS UNIDADES
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Sede própria da Pestalozzi de Senador Canedo é inaugurada

No dia em que a Associação Pestalozzi 
de Senador Canedo completou oito anos de 
existência, um sonho se concretizou. Sábado, 30 
de junho de 2018. A sede própria da instituição é 
inaugurada. A obra vai ampliar os atendimentos 
e dar melhores condições de trabalho para os 
profissionais da associação.

A presidente da instituição Salma Bahia 
comemorou a conquista e agradeceu o apoio de 
todos que contribuíram para que o novo espaço 
fosse construído. “A sede própria é a realização 
do sonho de muitas pessoas. A obra só se tornou 
possível pela união, dedicação, apoio, ajuda e 
muito amor. Um envolvimento total da Diretoria 
Executiva, gestores, equipe técnica, famílias 
dos nossos assistidos, poder público, iniciativa 
privada, comunidade, voluntários e doadores”, 
revelou.

A nova estrutura vai funcionar na Avenida 
Oliveiros Ferreira Maia, Bairro São Francisco 
II. “Agora nós vamos oferecer serviços e 

atendimentos com mais qualidade em um 
ambiente adequado à nossa realidade e às 
necessidades do nosso público além de dar 
melhores condições de trabalho para os nossos 
profissionais”, destacou Salma.

A presidente da Fenapestalozzi Ester 
Pacheco participou da inauguração e destacou 
a valorização das cores do Movimento 
Pestalozziano no projeto arquitetônico. “Em 
vários espaços e detalhes é possível identificar as 
principais cores da Rede Pestalozzi: o vermelho 
e o amarelo. É uma forma da gente fortalecer a 
nossa marca e reforçar a identidade da marca 
na mente dos nossos colaboradores, parceiros e 
usuários”, pontuou.

A unidade foi construída em parceria com 
a Fundação Banco do Brasil, que apostou no 
projeto “Construindo sonhos, transformando 
vidas” da Associação Pestalozzi de Senador 
Canedo e investiu recursos para a construção 
da primeira etapa. A segunda etapa foi realizada 
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por meio de recursos arrecadados através da 
Diretoria Executiva, que buscou parceria com o 
Ministério Público, empresas privadas, amigos, 
familiares e  doadores além de promover eventos 
sociais e distribuir o carnê Amigos da Pestalozzi.

Pestalozzi de Senador Canedo
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 cerca de 280 pessoas com 
deficiência e oferece atendimento psicológico a 
60 famílias da cidade e região..

Movimento Pestalozziano unido
"Assim é no movimento pestalozziano 
lado a lado nas alegrias e nas dificuldades.  
Federação Nacional (Ester Pacheco), 
Estadual (Adriana Bahia) e Associação 
Pestalozzi de Senador Canedo (Salma 
Bahia) na comemoração dos seus oito 
anos de existência da associação com 
a inauguração da nova sede. Grande 
conquista!", presidente da Fenapestalozzi, 
Ester Pacheco.
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Autodefensor do Movimento Pestalozziano participa de 
eleição no CNAS

Pela primeira vez, um autodefensor do 
Movimento Nacional de Autodefensores do 
Movimento Pestalozziano participou de eleição 
no Conselho Nacional de Assistência Social. Carlos 
Henrique Viana, da Associação Pestalozzi de 
Catalão, representante a Região Centro-Oeste e 
membro do Conselho Nacional de Autodefensores 
foi o escolhido para representar os atendidos de 
todo o país. A votação foi realizada no dia 4 de 
maio na sede da Procuradoria-Geral da República 
(PGR), em Brasília.

A votação teve como objetivo eleger a 
composição do CNAS para o período 2018/2020 
e contou com as presenças da conselheira da 
Federação Nacional das Associações Pestalozzi 
(Fenapestalozzi) Edna Alegro; da procuradora 
Luciana do Ministério Público Federal (MPF), 
Loureiro Oliveira; do presidente da Federação 
Nacional das Apaes (Fenapaes), José Turozi; da 
coordenadora nacional de Assistência Social, 
Ivone Maggioni Fiore; da coordenadora nacional 
de Educação e Ação Pedagógica, Fabiana Maria 
das Graças Oliveira entre outros participantes. 

Emocionado, Carlos Henrique contou sua 
história e a felicidade de participar de um momento 
tão importante. “Eu saí de Tupaciguara, em Minas 
Gerais, e mudei para Goiás, onde a Pestalozzi me 
deu a oportunidade de estar viajando e representar 
todos os autodefensores das 225 instituições de 
todo o Brasil”, comemorou.

“Foi uma experiência muito boa e uma vitória, 
não só minha, mas de todo o Movimento de 
Autodefensores. Quem diria que um atendido 
representando a Rede Pestalozzi estaria 
participando de um momento como este em 
Brasília? Mas eu não estava sozinho porque o 
coração e alma de todos estavam comigo”, revelou 
Carlos Henrique Viana.

A presidente da Fenapestalozzi, Ester Pacheco, 
comemora o crescimento do projeto e a 
participação ativa dos atendidos. “Eu sou suspeita 
para falar porque sou apaixonada pelo Movimento  
de Autodefensores, que cresceu muito desde que 
foi implantado. É de arrepiar ver o empenho deles 
nestas ações e é para isso que o movimento existe 
para dar voz aos atendidos”, informou.



O autodefensor e membro do Conselho 
Nacional de Autodefensores do Movimento 
Pestalozziano, Carlos Henrique Viana, esteve na 
Associação Pestalozzi de Brasília no dia 4 maio. 
Durante a visita, ele se reuniu com o grupo de 
autodefensores da instituição.

O encontro teve como objetivo eleger dois 
representantes do Distrito Federal para participar 
do II Fórum Nacional de Autodefensores do 
Movimento Pestalozziano que será realizado em 
agosto no Rio de Janeiro.  Os escolhidos foram 
Samara e Marcelo Siqueira, que foi eleito ainda 
para ocupar uma vaga de suplência no Conselho 
de Autodefensores de Brasília de um atendido que 
se mudou da capital.

O autodefensor Carlos Henrique agradeceu 
o convite para participar da eleição e ressaltou a 

satisfação de conhecer os colegas e diretoria da 
instituição. “Gostei muito de visitar a Pestalozzi 
de Brasília, fui bem recebido por todos. Fiquei 
muito emocionado em poder contar das minhas 
experiências como representante nacional do 
Movimento de Autodefensores”, pontuou.

O vice-presidente da Fenapestalozzi e 
coordenador do Movimento Nacional de 
Autodefensor, Marco Castilho, acompanhou a 
reunião e destacou a importância da interação 
entre os atendidos. “Foi um momento importante 
tanto para o Conselheiro Carlos Henrique, 
quanto para os Autodefensores de Brasília, 
que puderem ouvir o relato dos trabalhos dos 
Conselheiros Autodefensores junto à diretoria da 
Fenapestalozzi”, destacou.

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.

Autodefensor nacional participa de eleição na Pestalozzi de Brasília



Movimento Pestalozziano
nas redes sociais

Inclusão no mercado de trabalho
O trabalho desenvolvido pela 
Associação Pestalozzi de Canoas 
(RS) tem como principal foco a 
autonomia dos atendidos. Por isso, 
oferece o curso de atendentes de 
lojas e mercados para promover a 
inclusão dos jovens no mercado de 
trabalho.  Em junho, os alunos foram 
ao Shopping de Canoas para uma 
visita de campo. Todos eles já foram 
contratados como aprendizes em 
grandes empresas. 

Vida em Movimento
São muitas as dificuldades e limitações  das 
pessoas com deficiência, mas através de 
atividades físicas elas podem ter uma vida 
mais saudável, independente e prazerosa. 
Pensando nisso, e como forma de combater 
o sedentarismo, a Associação Pestalozzi 
de Pancas (ES) criou o projeto “Vida em 
Movimento”, que está sendo desenvolvido 
sob a supervisão do educador físico, Geraldo, 
disponibilizado pela Secretaria de Esportes.

 III Corrida Azul
A Associação Pestalozzi Arapiraca, em 
parceria com o Serviço de Atendimento 
ao Autista (SAUT) promoveu no dia 4 
de abril no Bosque das Arapiracas, a 
III Corrida Azul. O evento é realizado 
em alusão ao Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo e tem 
como propósito informar a população 
sobre os cuidados necessários aos 
autistas, mostrando a importância do 
diagnóstico precoce e os tratamentos 
que auxiliam no desenvolvimento da 
criança.



1, 2, 3... Sorria!
Um belo e emocionante ensaio feito pela 
fotógrafa, Tatiane Moraes, do Projeto Borboleta 
Pequenina com as mães e seus filhos que são 
atendidos pelo Centro de Estimulação Precoce 
da Pestalozzi de Niterói. Parabéns a todas as 
mamães que com carinho e determinação 
enfrentam o desafio da maternidade de 
crianças com deficiência.

Esporte e inclusão social
Atendidos da Associação Pestalozzi de Maceió 
(AL) participaram dos III Jogos Paralímpicos de 
Alagoas e conquistamos nove medalhas de ouro 
e cinco de prata. Valeu meninas e meninos. Vocês  
são demais!

Estimulação precoce
Projeto Toque Essencial da Associação 
Pestalozzi de Sumaré (SP) realiza atendimentos 
como Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 
Fonoaudiologia. A estimulação que a criança 
recebe desde o nascimento e perdura em 
seus primeiros anos de vida é indispensável, 
pois este período é considerado sensível ao 
desenvolvimento humano. É um processo 
que permite a criança atingir novas fases 
de desenvolvimento, propiciando gerando 
experiências enriquecedoras.

Movimento Pestalozziano
nas redes sociais
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Fenapestalozzi realiza prestação de contas com Conselho Fiscal 

Com o objetivo de prestar contas do anterior, 
a Federação Nacional das Associações Pestalozzi 
(Fenapestalozzi) realizou na manhã de 4 de 
maio reunião com os membros do Conselho 
Fiscal da instituição. O encontro aconteceu em 
Brasília e contou com a presença da presidente 
Ester Pacheco, conselheiros e o autodefensor 
Carlos Henrique, habilitado hoje como eleitor 
do Movimento de Autodefensores no processo 
de eleição do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS).

Ao iniciar a reunião, Ester Pacheco ressaltou 
sobre a importância da transparência dos gastos. 
“É o momento de prestarmos conta dos recursos 
arrecadados, despesas realizadas, impostos 
pagos e  metas atingidas”, pontuou a presidente.

O objetivo é garantir e ampliar a transparência 
da gestão e contribuir para o aumento da 
credibilidade do Movimento Pestalozziano 
e da conscientização para lisura das ações e 
integridade dos dados e informações. Durante 

a prestação de contas, foram apresentados o 
balanço patrimonial, balancete de débitos e dos 
créditos e  apresentação das ações PowerPoint. 
Além disso, foram debatidos os gastos atuais e 
futuros.

Os membros do Conselho Fiscal presentes 
foram Vera Lúcia Correa Machado, Cândida 
Maria Pereira do Carmo, Maria Ignez de Castro 
Silva. Participaram ainda da reunião o vice-
presidente da Fenapestalozzi, Marco Castilho; 
o  segundo tesoureiro da Fenapestalozzi e 
presidente da Associação Pestalozzi de Brasília, 
Sérgio Augusto Belmonte; e primeira secretária 
da Fenapestalozzi e coordenadora geral da 
Associação Pestalozzi de Brasília, Luciana Pinho.

De acordo com o Regimento Interno da 
Fenapestalozzi, o Conselho Fiscal tem como 
competências examinar os livros de escrituração 
da entidade, apresentar relatórios de receitas 
e despesas e promover gestões para o correto 
funcionamento fiscal da instituição.
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A importância do voluntariado na rede Pestalozzi

Ler para crianças, ser professor de dança 
ou de capoeira, ensinar a tocar violão, oferecer 
consultas médicas, cortar cabelo, doar roupas, 
livros, brinquedos a escolas e até ajudar com 
serviços administrativos. Estes são alguns dos 
trabalhos voluntários que podem ser realizados 
nas unidades da Rede Pestalozzi.

As pessoas podem colaborar com seus 
conhecimentos e ajudar as associações 
oferecer serviços diversos aos atendidos e suas 
famílias. E sabe o que é melhor? O trabalho 
desenvolvido faz toda a diferença na vida das 
pessoas com deficiência que são assistidas pelo 
Movimento Pestalozziano e ajuda a diminuir as 
desigualdades e dá oportunidades aos usuários 
de ter um futuro melhor.

O voluntariado ajuda as pessoas com 
deficiência a ter sua cidadania e seus direitos 
respeitados e, com isso, possam resgatar 
a autoconfiança, alegria, automotivação e 
também seu amor-próprio. Do outro lado, quem 

é voluntário também cresce como ser humano, 
pois tem oportunidade de aprender, evoluir, 
compartilhar e se transformar em alguém ainda 
melhor. 

Segundo a presidente da Fenapestalozzi Ester 
Pacheco, no contexto de mudanças do país e de 
crise financeira recorrente que o terceiro setor, a 
importância do voluntariado se torna cada vez 
maior. “Nosso movimento não busca apenas a 
mão-de-obra, mas queremos também fomentar 
e reforçar o senso de responsabilidade que todos 
nós devemos ter para com o próximo.

A presidente revela ainda histórias de 
afiliadas que mantém seus atendimentos e 
serviços graças ao envolvimento, esforço e 
participação voluntária de profissionais da 
cidade que abraçam a missão do Movimento 
Pestalozziano. “São pessoas simples, mas que 
se propõem e dedicam suas habilidades e 
competências profissionais a ajudar e contribuir 
com a qualidade de vida de milhares de pessoas 

Voluntários da Universidade Mackenzie de Campinas durante ação social na Pestalozzi da cidade.
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com deficiência e suas famílias assistidas pelas 
Associações Pestalozzi em todo o Brasil”.

O impacto do trabalho voluntário na 
sustentabilidade das afiliadas é tão grande que 
existem unidades que quase 100% do quadro 
de profissionais são voluntários. É o caso da 
Associação Pestalozzi de Vila Velha. Nos últimos 
anos, a entidade que tem 41 anos de fundação, 
passou por dificuldades e correu o risco de fechar 
as portas permanentemente por falta de recursos 
humanos e estrutura. “Foram os voluntários que 
ajudaram a instituição se reerguer, garantindo o 
funcionamento da instituição e a manutenção 
dos serviços prestados a população”, revelou 
o diretor da instituição Luciano Antonio Cuerci 
Pissinatti, um dos voluntários que assumiu a 
missão de reestruturar a instituição.

Ao todo, 35 profissionais voluntários realizam 

o atendimento às crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos que frequentam e são assistidas 
pela instituição. O interesse social e comunitário 
dos voluntários se tornado um importante 
fator para reformulação e manutenção da 
associação. “Conseguimos ampliar o número de 
atendimentos e com o apoio da comunidade 
que trabalha voluntariamente, oferecemos 
serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, 
assistência social, esporte, cultura e lazer”, 
destacou o diretor da instituição.

Em São Paulo, a Associação Pestalozzi 
de Campinas há mais de quatro décadas de 
existência presta serviço de excelência no 
município, auxiliando 135 pessoas entre crianças, 
jovens e adultos com deficiência por meio de 
atendimento educacional, social e terapêutico.

O trabalho da entidade também depende do 

Acadêmicas do curso de odontologia da 
Universidade de Vila Velha cuidando do sorriso 

dos usuários da Pestalozzi do município.
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voluntariado. E para atrair e despertar 
o interesse de novos voluntários, a 
entidade divulga vagas através de 
parcerias com a Fundação FEAC e 
poder público, por exemplo.

A FEAC é uma organização 
sem fins lucrativos que investe 
em iniciativas de assistência 
e desenvolvimento social, 
protagonismo juvenil, cidadania 
ativa, desenvolvimento da primeira 
infância, educação pública de 
qualidade e inclusão de pessoas com 
deficiência.

 Além disso, a Pestalozzi também 
divulga no site www.transformacampinas.com.
br. O projeto Transforma Campinas é um canal 
criado pela Prefeitura de Campinas, que tem 
como objetivo promover o trabalho voluntário, 
unindo pessoas com interesse em atuar em 
instituições do município.

Mesmo com o auxílio dos parceiros, o 
assistente administrativo Leonardo Marques 
revela que infelizmente a procura ainda é 
pequena em relação à demanda de atendidos e 
serviços. “Atualmente, a associação conta apenas 
com oito voluntários fixos e outros que nos 
procuram e se comprometem com uma ação 
e ao finalizarem não voltam mais. Precisamos 
contar mais com o auxílio das pessoas”, pontuou 
Leonardo.

As portas da Pestalozzi de Campinas estão 
abertas para quem quiser ser voluntário. “Basta 
entrar em contato conosco pelo telefone 
(19) 3252-1023 ou pelo e-mail <contato@
pestalozzicampinas.com.br> que vamos ter o 
prazer de contar com o trabalho de cada um que 
nos procurar”, finalizou.

Seja um voluntário na Rede Pestalozzi 

e ajude construir um mundo melhor

O Movimento Pestalozziano está presente 
em 20 estados brasileiros com mais de 
200 unidades nos quatro cantos do país. 
São muitas as atividades voluntárias que 
podem ser realizadas presencialmente nas 
associações e entidades análogas. 

Há sempre um lugar para quem ajudar. 
Acesse nosso portal (www.fenapestalozzi.
org.br) e veja qual a unidade mais próxima de 
você e entre em contato.

As pessoas também podem ajudar 
fazendo parte de nossas redes sociais e 
colaborando como um infoativista ao divulgar 
e compartilhar informações sobre nossas 
práticas, ações e projetos. A Fenapestalozzi 
tem página oficial no Facebook e Instagram. 
Acompanhe nosso trabalho e faça parte da 
nossa rede.
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Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
elege Mara Gabrilli como presidente

A Comissão de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CPD) elegeu no dia 4 
de abril, como presidente, por unanimidade, a 
deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) e o deputado 
federal Eduardo Barbosa foi eleito o vice-
presidente. Criada em 2015, a CPD tem como 
objetivo construir um diálogo permanente 
com a sociedade e com o Poder Executivo para 
garantir os direitos das pessoas com deficiência 
no Brasil.

A deputada federal Mara Gabrilli afirmou 
que entre os desafios previstos para 2018 estão 
a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, 
aprovada em 2015 e a solução de questões 
burocráticas que estão limitando a vida dos 
paratletas e prejudicando o paradesporto 
brasileiro. Além de analisar 180 projetos que 
estão na comissão, outra meta é fortalecer os 
conselhos municipais, estaduais e o nacional dos 
direitos da pessoa com deficiência (Conade).

Segundo Eduardo Barbosa, a CPD é um 

colegiado diferenciado. “Aqui nesta comissão 
sempre discutimos sobre o mérito dos projetos, 
fato que talvez esteja faltando em outras 
comissões temáticas dessa casa, onde muitas 
vezes está se criando ambientes de polarização 
de debates políticos sem o aprofundamento de 
questões e os debates, assim, estão ficando na 
superficialidade”, afirmou.

Composta por 20 membros titulares e igual 
número de suplentes, a CPD tem como atribuições 
regimentais: Todas as matérias atinentes 
às pessoas com deficiência; Recebimento, 
avaliação e investigação de denúncias relativas 
à ameaça ou à violação dos direitos das pessoas 
com deficiência; Pesquisas e estudos científicos, 
inclusive aqueles que utilizem células tronco, 
que visem melhorar as condições de vida das 
pessoas com deficiência; Colaboração com 
entidades não governamentais, nacionais e 
internacionais, que atuem na defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência, entre outras.
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Mara Gabrilli é a primeira representante no Comitê da ONU 
sobre os direitos das pessoas com deficiência

Pela primeira vez, o Brasil terá um 
representante no Comitê da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CDPD). A deputada 
federal Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi eleita no dia 
12 de junho, em Nova York, Estados Unidos, para 
uma vaga de perito do comitê durante a 11ª 
Conferência dos Estados Partes da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Mara Gabrilli concorreu com 21 candidatos e 
obteve 103 votos entre representantes de 175 
países.

Mara Gabrilli cumprirá mandato no período 
de 2019 a 2022 para ser exercido na Conferência 
dos Estados-Partes da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Ao todo, são nove peritos eleitos 
que monitoram a implementação da Convenção 
da ONU e formulam recomendações gerais para 
as pessoas com deficiência. As reuniões ocorrem 
duas vezes por ano em Genebra, na Suíça.

Responsável por monitorar a implementação 
da Convenção, o CDPD reúne 18 membros de 
diferentes países, peritos na temática da pessoa 
com deficiência. “Será uma honra representar o 
Brasil perante as Nações Unidas. Poderemos fazer 
um trabalho enriquecedor, com o intercâmbio 
de experiências em políticas públicas para 
pessoas com deficiência, trazendo para o Brasil 
o que foi bem sucedido lá fora e levando para 
outros países as conquistas que já tivemos por 
aqui”, comemora Mara.

Além de Mara Gabrilli, foram eleitos os 
representantes da Lituânia, Nigéria, Austrália, 
Suíça, Coréia do Sul, Gana, México e Indonésia. 
O CDPD se reúne em Genebra, na Suíça, duas 
vezes ao ano e muitos de seus trabalhos ocorrem 
remotamente e através de videoconferência. Por 
isso, representar o Brasil na ONU não a impedirá 
que Mara Gabrilli concorra nas eleições nacionais 
deste ano, nas quais é pré-candidata ao Senado 
pelo PSDB de São Paulo.
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Uma vida transformada pela música

"Os desafios na vida da minha filha Hiasmyn 
começaram cedo. Ela nasceu em um parto 
prematuro e após três meses foi diagnosticada com 
paralisia cerebral. Sem saber lidar com a situação, 
entrei em depressão e tentei me matar. Quando ela 
tinha dois anos, conheci a Associação Pestalozzi de 
Goiânia e passei a entender melhor este universo.

Uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga 
me disseram: “Você tem dois caminhos: Ter uma 
criança com deficiência e não aceitar ou encarar o 
desafio e fazer a diferença na vida dela”. Foi quando 
saí de São Miguel do Passa Quatro e mudei para 
Bela Vista de Goiás. Com formação em Pedagogia 
e especialização em Psicopedagogia Institucional 
e Clínica, comecei a trabalhar na Associação 
Pestalozzi da cidade e levava a Hiasmyn. Vi que a 
Pestalozzi era o lugar certo para Yasmim.

Com 14 anos de idade, Yasmim começou a 
enfrentar bullying na escola. Ela não sabia explicar 
porque andava torta, mancando e tinha o braço 
encolhido. A deficiência era um assunto normal 

em casa, mas foi um desafio muito grande para ela 
explicar que tinha deficiência para os colegas. 

Um dia, cheguei na escola e os colegas estavam 
correndo com as pernas amarradas e eu perguntei 
para professora o que estava acontecendo e ela 
disse que estavam desenvolvendo um projeto para 

Conte sua história e inspire pessoas.
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as crianças entenderem o mundo da Hiasmyn. 
Fiquei muito emocionada porque pela primeira 
vez alguém tinha tentado se adaptar ao mundo 
dela e não o contrário. 

Ela se sentiu amada e depois disso, ela mudou. 
No Dia das Mães, Hiasmyn cantou de uma forma 
tão bonita que todas as mães presentes choraram. 
Na festa dos pais, tudo se repetiu. Após essas 
primeiras experiências, ela passou a cantar em 
todos os eventos da escola. Ela percebeu que, por 
mais que ela tivesse uma deficiência, através da 
música as pessoas enxergavam-na como algo 
maior.

Eu comecei a entender que Hiasmyn tinha a 
missão de carregar a bandeira da pessoa com 
deficiência e defender isso através da música e de 
sua voz. Ela chama atenção da sociedade para as 
pessoas com deficiência e fala da importância da 
Pestalozzi na vida dela. Ela sabe que sua deficiência 
não a impede de sonhar e realizar o que quiser.

Uma vez, um amigo que é radialista em Goiânia 
conseguiu ingressos para eu levar a Yasmim no 
show do Humberto e Ronaldo. Contei para eles que 
minha filha era fã da dupla e ela foi convidada para 
cantar com eles. Foi assim com todos os artistas que 

ela fez participação como Israel e Rodolfo, Zé Neto 
e Cristiano, Luiza e Maurílio. Eles se emocionaram 
quando ouviam sua história e perceberam que 
ela tinha um talento especial, não por ela ser uma 
criança com deficiência, mas pela forma que ela 
canta e pela emoção que ela transmite as pessoas.

Tive que comprar instrumentos musicais para 
Hiasmyn e meu filho. Eles são muito envolvidos 
com música. Minha mãe me ajudou. Ela sonhava 
em ser cantora, mas sem o apoio dos meus avós, 
ela desistiu. Eu também tinha o mesmo sonho, 
mas minha mãe não teve condições de me ajudar, 
por isso ela incentiva tanto a Hiasmyn. Agora são 
três gerações unidas para realizar um sonho.

Hiasmyn com os colegas e atendidos da 
Pestalozzi de Bela Vista de Goiás
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Este ano fizemos uma festa de 15 anos pra ela. 
Ela não quis presentes, mas doações para comprar 
computadores novos para os colegas da Pestalozzi 
ter um aprendizado melhor. Os computadores que 
haviam sido doados pelo banco Itaú, mas não 
funcionam mais. Foi um ato muito nobre porque 
ela abriu mão dos presentes em prol dos colegas.

Ela sempre fala em ajudar a Pestalozzi e agora 
ela quer arrecadar o dinheiro para fazer a quadra 
coberta e piscina aquecida. Não sei onde, nem 
como, mas acredito que ela vai conseguir fazer 
muitas coisas importantes pelas pessoas com 
deficiência e pela Pestalozzi. Este é o sonho dela. 
Ela não sonha com coisas caras, mas em ajudar as 
pessoas. 

Hiasmyn tem um coração muito grande, por 
isso os sonhos dela estão se realizando. Ver minha 
filha nos palcos cantando e mostrando para as 
pessoas o que ela pode fazer, é uma sensação de 
dever cumprido.  Eu tenho orgulho de contar a 
história da nossa família. Hoje temos uma vida 
tranquila e feliz, mas já passamos por muitos 
momentos difíceis".

Edelita Fátima Silva, 34 anos.
Mãe de Hiasmyn, 15 anos, atendida pela 

Pestalozzi de Bela Vista de Goiás.
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Profissionais da Rede Pestalozzi são capacitados para 
melhorar o atendimento ao usuário no Espírito Santo

O Espírito Santo concentra o maior número 
de Associações Pestalozzi do Brasil. São 34 
unidades, que atendem centenas de pessoas 
com deficiência, entre crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos. O número é resultado 
de uma série de fatores importantes, entre elas o 
apoio e acompanhamento que é realizado pela 
Federação das Associações Pestalozzi do Estado 
do Espírito Santo (Fepestalozzi – ES).

A Fepestalozzi – ES realiza diversas ações 
junto às afiliadas para identificar deficiências 
a fim de ajudar com soluções e alternativas 
para fortalecer e emponderar o Movimento 
Pestalozziano. Apesar da crise nacional, 
houve avanços significativos nas instituições, 
principalmente, no resgate da autoestima e na 
melhoria dos serviços prestados. É o que afirma 
o presidente da federação, Luiz Carlos Federsen.

As visitas são realizadas com o objetivo de levar 
conhecimento, trocar experiências, valorizar o 
trabalho desenvolvido pelas entidades além 

de divulgar ações estaduais e nacionais sobre 
as pessoas com deficiência. Promove ainda a 
capacitação e qualificação dos profissionais 
como uma das formas de potencializar seu 
desempenho, visando um atendimento de 
excelência e gerando resultados positivos para a 
população e para a Rede Pestalozzi.

Além disso, articula a execução dos serviços, 
atuando com orientação no cumprimento da 
legislação, visando a ética e credibilidade junto 
à sociedade e aos órgãos públicos e privados 
que são parceiros, apoiando e acreditando no 
trabalho desenvolvido pela Rede Pestalozzi. 
“Em alguns casos ficamos na unidade por prazo 
indeterminado até resolver a demanda por 
completo”, revelou o presidente da Federação 
Estadual.

De acordo com Luiz Carlos Federsen, são 
realizadas ainda reuniões com toda a diretoria, 
equipe técnica, colaboradores, pais, usuários, 
membros da sociedade e autoridades locais. Nos 

Visita do prefeito de Alto Rio Novo Borel à Pestalozzi do município.
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encontros, os serviços prestados são avaliados e 
novas metas são definidas. O diálogo constante 
ajuda a identificar as demandas reais das afiliadas 
e assim proporcionar suporte, capacitações 
e assessorias para minimizar ou solucionar 
integralmente as situações detectadas.

Apenas neste ano, palestras sobre boas 
práticas em educação e sobre o Censo foram 
realizadas; reuniões para prestações de contas 
e elaboração do Plano de Ação; agenda com o 
Governo do Estado para garantir a continuidade 
da venda de serviços de educação 
através das Pestalozzi; encontros 
com os assistentes sociais, 
promovendo o fortalecimento 
de vínculos entre as instituições 
nos programas socioassistenciais 
e autodefensoria. Além disso, foi 
realizado ainda o III Fórum dos 
Autodefensores, que contou com 
a participação dos atendidos, 
familiares, autoridades e membros 
da sociedade. 

Foram disponibilizadas também assessorias 
nas áreas jurídica, pedagógica e contábil 
para auxiliar as afiliadas em suas demandas 
locais. Para o presidente da Fepestalozzi – ES, 
os atendimentos, na maioria dos casos, são 
realizados in loco para garantir mais segurança 
e legalidade nas ações uma vez que muitas 
associações não contam com este suporte e 
serviços.

Reunião com os professores da Pestalozzi de Linhares (ES).

Capacitação com os pedagogos das Pestalozzi do Espírito Santo.
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Associação Pestalozzi de Água Boa reinaugura nova sede

Fundada em 1987, a Associação Pestalozzi de 
Água Boa (MT) reinaugurou no dia 16 de junho 
a sede da instituição. O espaço foi totalmente 
reformado e ampliado para oferecer melhor 
atendimento, maior acessibilidade e mais 
conforto aos atendidos em um ambiente amplo 
e agradável.

Ao descerrar a fita vermelha na solenidade 
de inauguração, a atual presidente da instituição 
Marta Mignoso se emocionou. ”Foi uma luta 
incansável, um sonho realizado”, destacou Marta. 
A presidente da Fenapestalozzi Ester Pacheco 
também participou do momento histórico 
e parabenizou a toda a cidade por abraçar o 
Movimento Pestalozziano. “Com o apoio da 
sociedade, unimos forças capazes de construir 
um mundo com mais justiça, igualdade social 
e com mais respeito pelos direitos de todos os 
cidadãos. Essa obra é o resultado do esforço de 
cada um que acredita em um mundo melhor”, 
enfatizou.

Na solenidade a diretora pedagógica, Iraci 
Torquato, ressaltou que os diversos problemas 
enfrentados pelas famílias de pessoas com 
deficiência na realidade. “Na maioria dos casos 
a condição socioeconômica é muito baixa e 
o ambiente em que eles convivem dificulta o 
aprendizado e a inclusão social, por isso oferecer 
um ambiente como esse que temos hoje é 
um fator de estímulo e incentivo, contribui 
positivamente no desenvolvimento tanto dos 
alunos, quanto dos profissionais que trabalham 
na escola. É necessário que o aluno tenha 
vontade de vir para a escola e se ele sabe que 
vai estar em um lugar limpo, bonito, agradável, 
com todos os recursos para o seu conforto, ele 
se sente motivado e instigado cada dia mais”, 
pontuou.

O projeto foi iniciado em 2011, mas só em 2015 
que a obra começou. A reforma foi realizada com 
recursos adquiridos através de eventos, festas, 
instituições parceiras e doações da sociedade 

Presidente da Fenapestalozzi participou da reinauguração em Água Boa.
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em geral. Por isso, a Diretoria, equipe técnica 
e colaboradores da instituição agradeceram 
toda a comunidade de Água Boa, que unidos 
somaram para a concretização do projeto. Os 
agradecimentos foram dados aos agricultores 
que abraçaram a campanha “Corrente do Grão”; a 
Pró Vida – Central Geral do Dízimo; Procuradoria 
Regional do Trabalho de Rondonópolis em 
especial ao Dr. Elcimar Rodrigues Reis; a parceria 
da Unidade Prisional Major Zuzi de Água Boa; e 
todas as empresas e prestadores de serviços que 
trabalharam durante 11 meses para realização 
do projeto.

A Diretoria lembrou ainda dos ex-alunos, ex-
professores, ex-diretores, ex-funcionários, ex-
coordenadores, ex-presidentes e membros que 
no seu tempo e na sua condição se dedicaram 
e escreveram seu capítulo na história da 
Pestalozzi de Água Boa, deixando à gestão 

atual a responsabilidade de continuar a linda 
história de uma instituição de sucesso, inclusiva 
e com acessibilidade para receber e atender com 
dignidade todas as pessoas com deficiência que 
dela necessitam.

Os dirigentes ressaltaram que a luta continua. 
Uma grande etapa foi finalizada, mas tem outras 
mensalmente porque os recursos recebidos 
por meio de convênios com o município e 
Estado não são suficientes para manter a 
instituição. Para manter o atendimento a 
população oferecendo serviços de qualidade 
com profissionais das diversas especialidades 
como fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, 
assistente social, técnico de enfermagem, 
educador físico, pedagogo e secretária e apoio 
geral, são necessários a realização dos eventos e 
a parceria da sociedade em geral como tem sido 
em toda sua trajetória há 31 anos.

Os espaços receberam novos equipamentos e brinquedos.



Portal da Fenapestalozzi vai reunir 
informações de toda a Rede Pestalozzi 

Para facilitar a busca por informações e divulgar as 
ações de todas as Federações Estaduais e Associações 
Pestalozzi em todo o Brasil, a Fenapestalozzi se prepara 
para lançar um novo serviço no portal. As afiliadas 
poderão contar com um espaço online intuitivo e gratuito 
para publicar notícias, fotos, eventos e divulgar suas redes 
sociais dentro do portal nacional.

A integração de informações e dados das 226 unidades 
vai possibilitar maior interação entre as instituições e 
estimular o compartilhamento de experiências, ações e 
projetos. Além da troca de mensagens internas e início 
de parcerias entre as unidades de todas as regiões do 
país. Outra novidade é o fácil acesso dos milhares de 
internautas às notícias das afiliadas e do Movimento 
Pestalozziano, fomentando pesquisas e buscas. 

A presidente da Fenapestalozzi Ester Pacheco 
comemora a implantação do serviço. “É um desejo 
antigo. Desde a criação do portal nacional nós queríamos 
disponibilizar essas ferramenta para nossas afiliadas. 
Agora estamos em fase final de ajustes e o lançamento 
será em breve”, finaliza.

A nova ferramenta vai oferecer infraestrutura completa 
para publicar notícias, atualizar dados e personalizar o 
perfil de cada afiliada. O serviço vai gerar economia, uma 
vez que as associações não precisarão mais gastar com 
taxas de manutenção e hospedagem de sites. 
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Fenapestalozzi participa de troca de diretoria da Pestalozzi de 
Recife, em Pernambuco

Para orientar e dar apoio na eleição e posse 
dos novos diretores da Associação Pestalozzi de 
Recife (PE), a presidente da Fenapestalozzi Ester 
Pacheco esteve em Pernambuco para participar 
da Assembleia Ordinária que elegeu os novos 
representantes.

A solenidade foi realizada em virtude da 
renúncia, por motivos pessoais, do presidente 
João Pinto de Azeredo Neto,  do primeiro 
secretário Everaldo Rodrigues da Silva e do 
conselheiro fiscal João de Souza Nobre.  

O evento aconteceu no dia 17 de maio na 
sede da instituição com o objetivo de regularizar 
a estrutura organizacional da unidade, além de 
homologar do quadro de associados fundadores 
e contribuintes.

De acordo com a diretora da instituição 
Berenilde Maria de Mello Ramos Alves, a presença 
da presidente nacional foi fundamental. "O apoio 
da Ester foi muitíssimo importante. Ela nos deu 
todas as orientações para conduzirmos a eleição 
da maneira correta e acompanhou a posse dos 

novos diretores", acrescentou. 

Nova Estrutura Organizacional da Associação 
Pestalozzi de Recife

Diretoria Executiva: Marinanda de Carvalho 
Silva (Presidente de Honra); Lindoia Barros 
Eskinazi (Presidente); Miriam de Lima Barros 
(Vice-presidente);  Maria José da Silva Fernandes 
(1ª  secretária); Cleonice da Silva Viana (2ª  
secretária); Vera Lúcia Guimarães Coelho 
(1ª tesoureira); José Caetano de Oliveira (2ª 
tesoureira). 

Conselho Técnico: Benedita Rodrigues Gomes 
dos Prazeres, Maria Vitória das Mercês Freitas, 
Nélia Paula Arcanjo da Silva, e Edvonete Bione 
Rocha Lima e Tereza Cristina Pitta de Farias.

Conselho Fiscal: Antônio Audir Ferreira Chaves, 
Flávio de Carvalho Silva e Edileuza Vasconcelos 
Barros.



Banco do Brasil
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Ajude a mudar o futuro de milhares de brasileiros
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