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No dia 28 de agosto, a Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi) completou 47 anos de atuação. E 
temos muitos motivos para comemorar. Atualmente, somos 
221 instituições afiliadas em todo o Brasil. São milhares de 
famílias impactadas direta ou indiretamente pelo trabalho 
desenvolvido pela Rede Pestalozzi no país.

O objetivo da Fenapestalozzi é fortalecer as entidades 
que compõem a Rede Pestalozzi, visando a ampliação da 
assistência e inclusão social das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades 
e suas famílias. 

Desde sua fundação,  em 1970, a Fenapestalozzi participa 
de ações e atividades realizadas em território nacional, 
auxiliando os movimentos que visam levar benefícios e 
facilitar a vida das pessoas com deficiência. O crescimento 
da Federação foi rápido e gradual. Em 1972, eram oito 
entidades e em 1977 já contava com 25 afiliadas. Essa 
expansão continuou até atingir todas as regiões brasileiras, 
passando a agrupar centenas de organizações afiliadas. 

Em 2010, a Fenapestalozzi transferiu a sede do Rio de 
Janeiro para a capital federal, conquistando sua sede 
própria em Brasília em 2012. Desde então, intensificou as 
visitas às entidades que compõem a rede para conhecer a 
realidade local, assessorar, abrindo espaço para trocas de 
conhecimento e trabalhar assuntos relacionados à gestão, 
além de ampliar o diálogo com as afiliadas.

A Federação Nacional tem um relevante papel nos 
avanços da legislação que beneficia as pessoas com 
deficiência e suas ações motivaram a criação de importantes 
órgãos públicos voltados ao cuidado dessas pessoas, por 
exemplo, a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação 
de Deficientes Mentais (Cademe), a Coordenadoria Nacional 
para Integração da Pessoa com Deficiência (CORDE), a 
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, 
o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CONADE) e de inúmeros órgãos nas diversas esferas.

Ester Alves Pacheco
Presidente da Fenapestalozzi
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Associação Pestalozzi de João Pessoa comemora sucesso do 
3º Encontro Pestalozziano da Paraíba promovido na capital

João Pessoa (PB) - Aconteceu 
do dia 20 a 22 de setembro, 
o 3º Encontro Pestalozziano 
da Paraíba foi um sucesso e 
marcou a comemoração do 
Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência que tem como 
principal objetivo chamar a 
atenção da sociedade para a 
inclusão. O evento, realizado no 
Auditório da Federação Espírita 
Paraibana em João Pessoa, teve 
como finalidade debater sobre 
o Movimento Pestalozziano no 
Brasil, inclusão e as políticas 
públicas para as pessoas com 
deficiência.

Além disso, a programação do 
encontro contou com palestras 
e oficinas abordando temas 
como diagnóstico diferencial do 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), inclusão escolar de alunos 

com TEA, aprendizagem e seus 
transtornos, Lei brasileira de 
Inclusão e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente no cotidiano 
escolar. 

De acordo com o presidente 
da Associação Pestalozzi de João 
Pessoa Ricardo Leandro Ribeiro 
de Morais, a instituição cumpre 
seu papel, seja na habilitação ou 
reabilitação, buscando mostrar 
e ao mesmo tempo capacitar 
profissionais para realizar um 
trabalho inclusivo de excelência. 
“Gostaria de agradecer o apoio 
da Prefeitura de João Pessoa e 
a Secretaria de Educação pela 
participação e o apoio”, destacou 
Ricardo Leandro.

Os palestrantes convidados 
figuram entre os principais 
pesquisadores da área no Brasil. 
São eles: Prof. Dr. J. R. Facion, 

Silvia Letícia, Luciano Betiate, 
Zuleide Pereira, Hellosman 
Oliveira e representando a 
Fenapestalozzi, Sílvia Souza 
Campos. “Parabenizo todos os 
palestrantes que enriqueceram 
o evento compartilhando suas 
experiências conosco”, ressaltou 
o presidente que também 
palestrou no encontro.

Além das palestras, o evento 
também levou representantes de 
projetos e políticas públicas de 
inclusão e apoio às pessoas com 
deficiência. Durante o encontro,  
um espaço virtual ficou disponível 
para parceiros compartilhar 
informações de contato com 
diversas organizações da área, 
além de projetos e programas 
de tecnologia de informação 
e comunicação assistivas para 
reabilitação.
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Evento beneficente reúne boa comida e música em 
Guapimirim

Guapimirim (RJ) – Música, 
comida boa e amor (à vontade) 
foram os principais ingredientes 
do Samba do Bravo que 
aconteceu no último domingo, 
25, na Estação Cambucás em 
Guapimirim (RJ). O almoço 
beneficente foi promovido por 
Brunno Bravo e Tiago Villela, 
donos do Bravo Restaurante e 
Botequim, e teve como objetivo 
arrecadar recursos para a 
Associação Pestalozzi de Magé 
(RJ), que fica cerca de 17km de 

distância da cidade. A animação 
do evento ficou por conta da 
banda Eternizar, que cantou 
clássicos de samba e pagode.

O vice-presidente da 
Fenapestalozzi, Marco Castilho, 
participou do evento e ressaltou 
a importância das pessoas serem 
solidárias às causas sociais. 
“ A exemplo dos donos do 
Restaurante Bravo, essa mesma 
solidariedade pode ser exercida 
por outros empresários, pessoas 
físicas entre outros, uma vez 

que o trabalho desenvolvido 
pelas Associações Pestalozzi 
é comunitárioe beneficia as 
pessoas com deficiência em todo 
o Brasil. A solidariedade é a base 
de toda obra social”, destacou o 
vice-presidente.

A Associação Pestalozzi 
de Magé é uma instituição 
filantrópica que oferece diversos 
serviços gratuitos a pessoas com 
deficiência há 40 anos, sendo 
uma boa parcela residente no 
município vizinho de Guapimirim.

Conheça e ajude a Associação Pestalozzi de Magé
Rua Pedro Valério, 286, Bairro Canal, Magé – RJ. 

Telefone:  (21) 2633-2994.
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Pestalozzi de Niterói ganhará telecentro de 
Inclusão Sociodigital

Niterói (RJ) - A cidade de Niterói 
irá ganhar o primeiro Telecentro 
de Inclusão Sociodigital voltado 
para pessoas com deficiência 
intelectual. A inauguração do 
espaço está prevista para o 
mês de julho e é resultado da 
parceria inédita entre a Prefeitura 
Municipal e a Associação 
Pestalozzi de Niterói. O Telecentro 
funcionará de segunda à sexta-
feira das 9h às 17 horas e os 
atendidos da instituição terão 
prioridade no atendimento, mas 
também haverá turmas para 
moradores do bairro do Badu, 
onde está localizada a instituição 
filantrópica.
“É um grande desafio e vamos 

construir essa nova forma de 
inclusão. Vamos aprender junto 
com a Pestalozzi e o objetivo é 
replicar a experiência em outros 
pontos da cidade”, acredita 
Adriana Neves, diretora da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
do município e responsável pelo 
programa.
O Telecentro funcionará no 
laboratório de informática 
que a instituição abriga desde 
2001 quando foi iniciado pelo 
ministério da educação um 
programa de inclusão digital no 
país. “O que estamos fazendo e 
abrindo essa nossa unidade, com 
o apoio da Prefeitura para uma 
nova experiência com nossos 

alunos e ampliando isso para a 
comunidade”, explica o professor 
José Raymundo Martins Romeo, 
atual presidente da Pestalozzi 
de Niterói, lembrando que os 
12 computadores foram doados 
pela Dataprev, empresa federal, à 
Pestalozzi.
O secretário de Ciência e 
Tecnologia do município e 
médico José Seba comemora a 
parceria e afirma que o principal 
legado da tecnologia é oferecer 
bem estar e qualidade de vida 
às pessoas. “É esse o objetivo 
principal do projeto que estamos 
desenvolvendo na Pestalozzi”, 
conclui.

Coordenadora técnica da Associação Pestalozzi de Niterói Jussara da Silva Freitas e o secretário municipal de Ciência e Tecnologia 

José Seba no laboratório de Informática da instituição, local onde funcionará o Telecentro de Inclusão Sociodigital



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
7

Nova York (EUA) - No período 
do dia 13 a 15 de junho, na sede 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova York, foi 
realizada a 10ª Conferência dos 
Estados Partes da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (COSP-CDPD 
10). A delegação brasileira 
contou com a participação do 
vice-presidente da Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi), 
Marco Castilho.O evento teve 
como objetivo avaliar a atuação 
dos países nas implementações 
de ações previstas na Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, da qual o Brasil 
é signatário desde 2008, tendo 
promulgado a convenção por 

meio do Decreto nº 6.949, em 25 
de agosto de 2009.

Marco Castilho participou do 
evento a convite da Secretaria 
Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, órgão 
integrante da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República. Segundo ele, a 
participação da Fenapestalozzi 
elevou mais ainda o nome do 
Movimento Pestalozziano, sendo 
reconhecido publicamente pelo 
secretário Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
Marco Pellegrini que durante 
sua participação na conferência 
destacou a importância da 
atuação das Associações 
Pestalozzi para as pessoas com 
deficiência de todo Brasil.

Fenapestalozzi participa de evento da ONU sobre direitos da 
pessoa com deficiência

Para Marco Castilho o saldo foi 
bastante positivo. “O Brasil lidera 
os países da América do Sul e 
também está a frente de países 
de outros continentes pelas 
ações adotadas nos primeiros dez 
anos da Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
mas ainda temos muito o que 
avançar”, frisou o dirigente. Ele 
ressaltou ainda que o Movimento 
Pestalozziano, com mais de 
90 anos de atuação no Brasil, 
contribuiu significativamente 
para que pessoas com deficiência 
vivam em melhores ou iguais 
condições que as demais pessoas.

Na oportunidade, o dirigente 
da Fenapestalozzi participou 
ainda da assinatura de três Termos 
de Cooperação Internacional 

Vice-presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi Marco Castilho participa da Conferência dos Estados Partes da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nos Estados Unidos. Foto: Divulgação/Facebook.
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entre países Latino-americanos 
(Brasil, Bolívia, Chile e México) 
para implementação do Art. 32 
da Convenção. Na qual os Estados 
Partes reconhecem a importância 
da cooperação internacional 
visando o desenvolvimento de 
diversas ações como pesquisas 

e troca de conhecimentos 
científicos e técnicos.

A delegação brasileira 
composta aproximadamente 
por 60 membros participou 
ativamente das atividades da 
Sessão na ONU, em especial 
dos eventos paralelos com 

os seguintes destaques: A 
importância do Esporte e do 
Paradesporto no Processo de 
Reabilitação e Inclusão Social 
das Pessoas com Deficiência; 
Educação Inclusiva no Brasil e 
Violência Contra Mulheres com 
Deficiência.

Concluída etapa inicial de digitalização dos boletins 
informativos da Fenapestalozzi

Acessar os últimos 47 anos 
da história do Movimento 
Pestalozziano no Brasil e os fatos 
mais relevantes nesse período 
ficou ainda mais interessante. 
Nesta quarta-feira, a Federação 
Nacional das Associações 
Pestalozzi concluiu a primeira 
etapa de digitalização dos 
boletins informativos, que se 
encontram disponível no portal 
da instituição.

Centenas de páginas 

recheadas de conquistas, 
projetos e ações desenvolvidas 
pela Rede Pestalozzi agora 
podem ser acessadas por diversos 
dispositivos a qualquer hora e 
lugar. Ao todo, 55 periódicos 
foram inteiramente digitalizados 
e estão disponíveis para leitura no 
site da Fenapestalozzi. A segunda 
etapa tornará digital o acesso as 
revistas especiais publicadas ao 
longo da existência da instituição 
filantrópica.

A presidente da Fenapestalozzi, 
Ester Pacheco, comemora o feito. 
“No dia 28 de agosto a Federação 
Nacional completou 47 anos de 
atuação e agora todas as notícias 
que contam a nossa história 
poderão servir de pesquisa para 
nossas afiliadas, acadêmicos e 
interessados em no trabalho que 
desenvolvemos no Brasil na busca 
pela amplicação dos direitos e na 
inclusão social da pessoa com 
deficiência", destacou Ester.
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Pestalozzi de Nova Friburgo realiza seminário sobre convênios

Nova Friburgo (RJ) – Para 
capacitar e aperfeiçoar 
dirigentes de organizações não 
governamentais e entidades 
filantrópicas e gestores da 
administração pública, a 
Associação Pestalozzi de Nova 
Friburgo irá realizar o seminário 
Legislação e Sistema de 
Convênios, que acontecerá do 
dia 31 de julho a 2 de agosto na 
sede a instituição, que fica na Rua 
Souza Cardoso, 403, Lagoinha.
O evento, realizado em parceria 
com o Núcleo Paulus: Formação, 
Pesquisa e Disseminação Social, 
tem como objetivo proporcionar 
um melhor entendimento da 
Lei 13.019/2014 que institui 
normas gerais para as parcerias 
entre a administração pública e 
organizações da sociedade civil, 
em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de 
atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos 
em termos de colaboração, 
de fomento ou em acordos de 
cooperação. A Fenapestalozzi 
estabeleceu a parceria com o 
Núcleo Paulus  para viabilizar a 
capacitação de suas afiliadas.
A programação do seminário 
também prevê orientações 
aos participantes sobre a 
formalização e acompanhamento 
dos processos, abordando as 
principais disposições legais 
relacionadas aos Convênios 
da Administração Pública e as 
prestações de contas.
De acordo com a presidente da 
Associação Pestalozzi de Nova 
Friburgo Roseni de Almeida 
Silva, os conteúdos que serão 
abordados no seminário são de 
fundamental importância para os 
profissionais que se dedicam ou 
pretendem se dedicar ao estudo 
das regras aplicáveis a essa 
modalidade de atuação junto às 

diferentes esferas de governo.
Roseni destaca a importância 
de capacitar os colaboradores. 
“Capacitar é sempre muito 
importante, principalmente para 
as Organizações da Sociedade 
Civil que estão sempre em 
busca de captação de recursos”, 
pontuou. A gestora informa ainda 
que as organizações sobrevivem 
graças a ajuda da sociedade e 
do Poder Público, e o seminário 
vem para promover um estudo 
completo da Lei para auxiliar 
ambos os setores.
A programação do evento conta 
ainda com o curso sobre o Novo 
Regime Jurídico das Parcerias 
entre a Administração Pública e 
as Organizações da Sociedade 
Civil (Lei nº 13.019/2014), que será 
ministrado pela Dra. Rozângela 
Borota, no dia 31 de julho e 1 de 
agosto. O Sistema de Convênios 
(SICONV)  é o tema do terceiro 
dia de trabalho do seminário, que 
será exposto pela palestrante 
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Rosana Pereira que apresentará 
as características das quatro 
etapas do processo: cadastro, 
projeto, captação e prestação de 
contas.

Núcleo Paulus: Formação, Pesquisa e 
Disseminação Social
O Núcleo Paulus de Formação, Pesquisa 

e Disseminação Social tem como 
finalidade construir coletivamente 
soluções para organizações sociais. 
A instituição acredita que a geração 
de oportunidades se concretiza 
pelo investimento no usuário, o 
aperfeiçoamento profissional, a 
promoção, formação, produção e 
disseminação de conhecimentos. 

Pestalozzi de Niterói realiza Bazar Solidário em parceria com 
Mmartan 

Mais uma vez a Mmartan, uma 
das mais tradicionais empresas 
do ramo cama, mesa e banho do 
país, organiza o Bazar Solidário 
com parte da renda revertida para 
a Associação Pestalozzi de Niterói. 
A edição deste ano aconteceu 
nos dias 9 e 10 de agosto, das 10h 
às 16h, na sede da instituição em 
Pendotiba.

Produtos com descontos com 
até 50% e o valor total dividido 
em até seis vezes sem juros. A 
promoção é disponível para 
qualquer pessoa, usuária ou 
não dos serviços da Pestalozzi. 
É uma ótima oportunidade 
oportunidade para quem desejar 
renovar a decoração da casa e 
ainda colaborar com o trabalho 
da Rede Pestalozzi. Dez por cento 
de toda a renda obtida com as 
vendas realizadas no bazar foram 
destinados para programas 
de reabilitação da Associação 
Pestalozzi de Niterói.

Por isso, desenvolve dirigidas ao 
público da Assistência Social, voltadas 
prioritariamente para o fortalecimento 
dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, assim como 
a formação e capacitação de lideranças. 
Os cursos, pesquisas e publicações são 
oferecidos gratuitamente e em todo o 
país para diversas organizações sociais.

O Bazar Solidário Mmartan
Guiada pelo desejo em 

se engajar em ações de 
responsabilidade social, em 
2011, a Mmartan deu início ao 
Bazar Solidário. Com o projeto, 
a empresa teve a oportunidade 
de colocar toda sua experiência 
no segmento de cama, mesa e 
banho para deixar as casas de 
seus clientes mais bonitas e na 

moda em benefício da sociedade.
O Bazar Solidário Mmartan 

é realizado em parceria com 
instituições filantrópicas e não 
governamentais que estejam 
alinhadas com a missão do 
projeto. Nestes cinco anos de 
projeto já foram realizados mais 
de 800 eventos em todo o Brasil, 
reforçando o compromisso da 
empresa em colaborar com uma 
sociedade mais justa e igualitária.
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Magé (RJ) – A Associação Pestalozzi de Magé 
realizou o 1º Workshop sobre Intervenções 
Educacionais Inclusivas, com oficina prática 
de adaptação e estruturação de materiais 
pedagógicos. O evento aconteceu no dia 26 de 
agosto, das 8h às 17h, na sede da instituição.
O público alvo do curso foram profissionais e 
estudantes da áreas de educação e saúde, e pais 
e/ou responsáveis de pessoas com deficiências. 
O cronograma do workshop prevê uma palestra 
sobre ‘A importância da Consciência Fonológica 
no Desenvolvimento Infantil’, que será 
ministrada pela fonoaudióloga Marcilea Reis, 
que é especialista no Conceito Neuroevolutivo 
Bobath, aplicadora dos princípios do modelo 
Teacch e coordenadora técnica na Associação 
Pestalozzi de Magé.
A parte teórica abordou ainda das ‘Práticas 
Pedagógicas Inclusivas mediante avaliação, 
objetivos e intervenções. O conteúdo foi 
apresentado pela pedagoga e orientadora 

educacional Izabel Medeiros, que também é 
especialista em Educação Especial e Referência 
em Autismo, aplicadora dos princípios do 
modelo Teacch e docente na Clínica Escola do 
Autista e na Associação Pestalozzi de Magé.
Além disso, foi realizada ainda uma oficina 
prática de adaptação e estruturação de 
materiais pedagógicos com o propósito de criar 
e produzir materiais que possibilitem a prática 
pedagógica, realizando intervenções adequadas 
às necessidades dos alunos incluídos. A oficina 
busca ainda conscientizar professores e pais 
sobre as possibilidades do fazer pedagógico 
com pessoas com deficiência.
De acordo com Marcilea Reis, as intervenções 
educacionais inclusivas são muito importantes 
no processo de ensino aprendizagem das 
pessoas com deficiência porque ajudam no 
desenvolvimento de habilidades e proporcionam 
avanços através de materiais simples e atividades 
adaptadas.

Pestalozzi de Magé realiza o 1º Workshop sobre Intervenções 
Educacionais Inclusivas
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Vila Velha (ES) - Durante o período de férias do 
ano letivo, a Associação Pestalozzi de Vila Velha 
passou por reformas. O prédio, construído na 
década de 70, estava com banheiros desativados 
e com piso e pintura em más condições, além de 
não possuir espaços acessíveis. A reforma só foi 
realizada com ajuda dos alunos de Engenharia 
Civil da Universidade de Vila Velha (UVV), mas 
a ideia é fruto de um desejo da coordenadora 
do curso, Flavia Giacomin Pimentel de Almeida. 
“Queria despertar nos alunos do primeiro 
período o interesse pela engenharia, fazendo 
eles colocarem a mão na massa”, contou Flávia.
A coordenadora, que também é professora do 
curso, queria uma instituição que precisasse 
de algum reparo para fazer uma simples ação 
com os alunos como pintura, limpeza, algo que 
animasse os calouros. “Escolhemos a Pestalozzi 
de Vila Velha e inicialmente pensamos apenas na 
pintura do prédio, mas durante a visita com os 
alunos, eu quis usar o banheiro e vi que estava 

em péssimo estado, sem condições de uso e 
trancado”, relembra a coordenadora. Além disso, 
ela também percebeu que a instituição não tinha 
banheiro acessível.
Incomodados com a situação, Flávia Giacomin 
e os acadêmicos concluíram que não tinha 
como fazer a pintura sem arrumar os banheiros 
e começaram a reformular o projeto com um 
novo desafio: falta de recursos. E o desafio foi 
aceito por unanimidade. Para execução da obra 
seria necessário R$25 mil. Neste momento, os 
calouros entram em cena novamente. Para 
levantar o montante,  eles recolheram roupas 
novas e usadas doadas por eles mesmos, 
amigos e familiares para realização de um bazar 
beneficente.
“Conseguimos a doação do espaço em um 
shopping em frente a UVV e os próprios alunos 
doaram e recolheram as peças para realizar a 
ação. Fizemos uma grande campanha e bazar 
beneficente rendeu 15 mil reais”, revela Flávia 

Universitários realizam reforma na Pestalozzi de Vila Velha
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Giocomin. O valor seria usado para a transformar 
os banheiros em espaços dignos e com o apoio 
do curso de Arquitetura desenharam o projeto 
da obra.
Ao visitar as instalações da Pestalozzi de Vila 
Velha, a arquiteta responsável pelo projeto e 
Flávia decidiram ampliar e incluíram a recepção 
para proporcionar maior conforto aos assistidos 
enquanto aguardam para serem atendidos 
em dias de consulta. Alunos do último período 
assumiram a obra e os calouros, participaram 
como estagiários. “Contratamos mão de obra, 
recebemos doações de alguns materiais de 
construção e iniciamos o trabalho durante as 
férias”, conta Flávia Giocomin. Além da reforma 
dos dois banheiros, construção do banheiro com 
acessibilidade e a recepção, foi substituído ainda 
o piso do segundo  andar.
Parceria de sucesso
Para Flávia Giacomin, a parceria foi um sucesso. 
“O Luciano (se referindo ao atual gestor da 
Pestalozzi de Vila Velha) é uma pessoa fantástica 

e tem um coração imenso”, reconheceu. “Ficamos 
muito satisfeitos com o resultado. Recebemos 
cartinhas e desenhos dos atendidos. É difícil 
expressar o sentimento a respeito deste projeto 
que eu abracei, me encantei e apaixonei. Fez 
parte da minha vida e o mais legal foi conseguir 
colocar no coração dos alunos o sentimento de 
doação, de voluntariado e de entrega”, destaca 
Flávia Giacomin.
“Estou muito feliz com o desdobramento, com 
os assistidos e a comunidade felizes. Todos , que 
frequentam a Pestalozzi ficaram impactados. 
Despertamos o interesse das pessoas em fazer 
doações, de participar de projetos sociais como 
este que abraça uma causa tão nobre  de pessoas 
que vivem de maneira diferente, mas que não 
pode ser menos digna que a nossa” comemora 
Flávia Giacomin. Segundo ela, o resultado foi 
tão positivo que despertou a vontade de fazer 
uma segunda etapa para contemplar o terceiro 
pavimento, acertando os banheiros e colocando 
chuveiros para quem quiser tomar banho.

Durante visita, o diretor da instituição Luciano Antônio apresenta os espaços da unidade para equipe que coordenou a reforma da 

Associação Pestalozzi de Vila Velha 
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"Gratidão não tem preço", afirma universitário 

Participar do projeto significou muito para o 
acadêmico do nono período de Engenharia Civil, 
Eriston Montebeller. “O sorriso no rosto deles 
não tem preço. É mais que doar valores, significa 
doar tempo, carinho e atenção, proporcionando 
uma melhor qualidade de vida ao próximo”, 
destacou o veterano.
Com oito anos de idade, Eriston foi a Pestalozzi 
pela primeira vez. A escola que ele estudava levou 
os alunos para fazer uma visita. “Hoje, com 31, 
voltei lá e pude ajudar pessoas tão necessitadas 
de amor e atenção. É muito gratificante e estou 
muito feliz em poder contribuir um pouquinho 
para o sorriso dos atendidos”, destacou.
Além de acadêmico, Montebeller é  estagiário 
na UVV e desde 2016 participa do projeto social 

chamado Adote uma Casa, do Núcleo de Estudos 
e Práticas. Eriston conta que esse programa 
possibilita a oportunidade de trabalhar em 
casos reais, realizando melhorias em residências 
de pessoas carentes com recursos advindos de 
doações.
Eriston, que entrou como voluntário no projeto, 
hoje é bolsista na Universidade de Vila Velha e 
conta que passou por muitas dificuldades para 
continuar a faculdade. “Senti a necessidade 
de retribuir e vi a oportunidade neste projeto. 
Acredito que o estou fazendo está sendo 
reconhecido de alguma forma”, ressaltou o 
acadêmico que diz ainda que o trabalho rende 
elogios e recomendações.

Acadêmico do nono período de Engenharia Civil da Universidade de Vila Velha, Eriston Montebeller, coordenadora do curso de 

Engenharia Civil Flávia Giacomin (óculos) e demais integrantes da equipe que participaram do projeto durante visita na Associação 

Pestalozzi de Vila Velha.
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Pestalozzi de Vila Velha realiza reforma com recursos de ação 
social promovida por universitários

Vila Velha (ES) – Uma ação social realizada pelos 
acadêmicos da Universidade de Vila Velha (UVV) 
possibilitou a reforma do prédio da Associação 
Pestalozzi de Vila Velha. A obra foi orçada em R$25 
mil e teve início em 6 no julho e término em dia 6 de 
agosto, sendo realizada no recesso das atividades 
pedagógicas.

 O prédio onde funciona a instituição foi 
construído em 1977 e desde então nunca passou 
por obras de restauração.. O espaço possui três 
pavimentos de 400m² e as intervenções – reforma 
dos dois banheiros, construção de um terceiro 
banheiro com acessibilidade, substituição total 
do revestimento e uma nova recepção – foram 
realizadas no segundo pavimento.

De acordo com o interventor Luciano Antonio 
Cuerci Pissinatti os recursos foram captados pelos 
alunos de engenharia da (UVV). “Eles realizaram 
um bazar durante dois finais de semana em dois 
shoppings da cidade. Todas as peças de roupas 
foram recolhidas por eles na faculdade, cada aluno 
doou 10 peças, no total de 100 alunos, que foram 

vendidas no evento”, explicou Luciano.
 O bazar solidário arrecadou R$15 mil e os 

R$10 mil restantes para completar o valor total da 
obra foram colocados pelos próprios acadêmicos, 
professores e voluntários, que planejam realizar 
um segundo evento para levantar recursos 
e reembolsar as pessoas que contribuíram 
financeiramente.

 “As melhorias foram fantásticas”, é o que afirma 
Luciano Pissinati. Segundo ele, as reações dos 
atendidos foram incríveis ao conferir o resultado 
da reforma, na volta às aulas. “Os banheiros 
estavam interditados há três anos. Foi fantástico, 
hoje eles têm um banheiro construído dentro 
das necessidades e agora contamos, inclusive, 
com trocador de fraldas para as mães que levam 
crianças para atendimentos clínicos”, comemorou.

O valor arrecado na ação social foi utilizado para 
contratar uma empresa para executar os serviços 
e para aquisição de materiais. Mas uma parte dos 
materiais necessários foram adquiridos por meio 
de doações como argamassa e revestimento. 
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Finalizada a obra, os dirigentes mobilizaram 
voluntários, pais e atendidos para mutirões de 
limpeza, que deixou a umidade limpa e pronta 
para receber os alunos no início do aulas.

De acordo com Luciano Pissinati, os mutirões foi 
uma oportunidade que encontrou para incluir os 
atendidos nas atividades regulares da instituição. 
atendidos. “Vimos que podíamos trabalhar a 
questão da inclusão e das tarefas diárias como 
limpeza e organização, por isso fizemos questão 
que os próprios beneficiários participassem”, 
explicou.

 
Trabalho voluntário e coletivo
Atualmente, a Pestalozzi Vila Velha atende 

diretamente 80 pessoas e mais 40, indiretamente. 
As atividades pedagógicas e atendimentos 
diversos são realizados de segunda à quinta-

feira. O cronograma de segunda inclui oficinas 
culturais que envolvem aulas de capoeira, música 
e dança. Nas terças e quintas acontecem os 
atendimentos pedagógicos em sala de aula, onde 
são desenvolvidas diferentes atividades em quatro 
níveis de aprendizagem. Na quarta, são realizados 
os atendimentos médicos em neurologia, clínica 
geral, psicologia e fonoaudiologia.

 O que mais chama atenção na história da 
unidade é o fato que toda a estrutura de serviços 
oferecidos são realizados por 34 voluntários. 
A instituição possui apenas uma funcionária 
oficialmente registrada. “Desde a cozinheira até o 
diretor são voluntários e não recebem.

A faixa etária dos atendidos da Associação 
Pestalozzi de Vila Velha vai de 18 a 77 anos. As 
pessoas com deficiência de 0 a 18 são atendidas 
pela Apae do município.

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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Semana da Pessoa com Deficiência tem programação especial 
para atendidos da Pestalozzi de Itarana

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, 
que comemora-se do dia 21 a 28 de agosto em 
todo o Brasil, é um dos período mais esperados 
pelos assistidos da Rede Pestalozzi. Neste ano, a 
Associação Pestalozzi de Itarana (ES) preparou 
uma semana cheia de atividades para comemorar 
a data inclui passeios pela cidade, visita a pontos 
turísticos e shopping, atividades culturais, 
distribuição de camiseta, brindes e muita diversão.

No primeiro dia de programação especial, os 
atendidos foram para ruas distribuir informativos, 
divulgando a data comemorativa, além de 
agradecer a comunidade do município. Na terça-
feira, o passeio foi escolhido pelos próprios 
assistidos e o local eleito foi o Shopping Vitória, 
que fica há 120 quilômetros da cidade. No terceiro 
dia de atividade, a visita a uma fazenda de cultivo 
de flores alegrou o dia da turma.

Para promover um intercâmbio sócio cultural, 
na quinta-feira, 24, os atendidos realizaram 
atividades com o grupo da igreja católica do 
município chamado Encontro Adolescentes com 

Cristo (EAC). No último dia de programação, será 
realizado um café da manhã especial e contará com 
a participação de todos. Além do encerramento, 
será comemorando ainda os 80 anos da presidente 
da Associação Pestalozzi de Itarana, Olívia Cei de 
Araújo. No almoço, será servido churrasco que será 
acompanhado de uma boa música ao vivo.

De acordo com a educadora física Dulcilene 
Gerlin, a maioria dos assistidos não têm acesso a 
estes locais por muitas razões. “Pode ser descaso 
da família, condições financeiras e até mesmo por 
dificuldades e falta de acessibilidade. Por esses 
fatores, sempre nos esforçamos para inserir estas 
atividades nas festividades de nossa instituição 
para inseri-los na sociedade”, ressaltou a professora 
e também voluntária na associação.

As atividades extracurriculares fazem parte 
do calendário da instituição porque ajudam no 
desenvolvimento pessoal e social da pessoa com 
deficiência. A equipe multidisciplinar acredita 
que a socialização e o processo de enculturação 
que acontece durantes esses passeios fora do 
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universo educativo são essenciais para motivar 
os atendidos a adquirir novos conhecimentos, 
valores e comportamentos necessários para a vida 
em comunidade.

“A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
é uma data importante porque ela propõe temas 
relevantes e fundamentais para o nosso público, 
que quando bem executados trazem um bom 
retorno para as instituições e a sociedade”, é 
o que afirma Dulcilene. Para ela, a Pestalozzi 
de Itarana tem aproveitado a proposta deste 
período para proporcionar passeios divertidos, 
buscando interação e novas experiências, além de 
conscientizar os assistidos sobre os direitos como 
cidadão.

No município de Itarana, a desconstrução de 
preconceitos é um exercício realizado por todo a 
população. Dulcilene Gerlin conta que a relação da 
associação com a comunidade é perfeita porque 
as pessoas que estão à frente da instituição tem 
muita credibilidade. Esta parceria tem ajudado a 
eliminar barreiras que as pessoas com deficiência 
costumam se deparar ao frequentar os espaços 
públicos. “Se todos fizermos nossa parte, iremos 
ser reconhecidos pelo nosso trabalho e luta”, 
aponta a educadora física.

Dados no Brasil
Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que, no Brasil, existem 45 
milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. 
O período entre 21 e 28 de agosto comemora-se 
a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
no país. A data, instituída em 1964, foi pensada 
para elucidar a condição deste público de forma a 
contribuir para a inclusão social e a desconstrução 
de preconceitos, debatendo questões relacionadas 
aos direitos e as necessidades.
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Que tal mudar o futuro de 
milhares de brasileiros?

Seja um doador da Fenapestalozzi

Banco do Brasil
Agência: 1610-1 
Operação: 003
Conta Corrente: 101.849-3 

Caixa Econômica Federal 
Agência: 2256
Operação: 003
Conta Corrente: 602-8

www.fenapestalozzi.org.br

Doe e ajude a melhorar a realidade de milhares de pessoas 
com deficiência em todo o Brasil. 

Visite uma das unidades e confira de perto o nosso trabalho!
Você é nosso convidado.

Seja um doador da Fenapestalozzi

(61) 3224-5620


