
EM PARCEIRA COM A PESTALOZZI DE
SUMARÉ A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE 
SÃO CAETANO É INAUGURADA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ÁGUA BOA 
RECEBE MICRO-ÔNIBUS ADAPTADO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA 
OLINDA DO NORTE RECEBE EQUIPAMEN-
TO ATRAVÉS DE PROJETO SOCIAL

OS AVANÇOS EM COMUNICAÇÃO 
E MARKETING NO MOVIMENTO 

PESTALOZZIANO

De acordo com o SUAS (Sistema Único de Assistên-
cia Social), as Residências Inclusivas ofertam serviços 
de acolhimento Institucional e tem o propósito de 
romper com a prática do isolamento. (pág. 4)

O ônibus possui elevador e tem lugar para 9 pessoas 
sentadas, 4 cadeirantes e segue as normas de acessi-
bilidade de inclusão. (pág. 5)

Esses materiais serão destinados para a terapia ocu-
pacional do Centro Especializado em Reabilitação. 
(pág. 5)

A comunicação e marketing são segmentos que camin-
ham juntos na realização de estratégias de uma insti-
tuição, a fim de humanizar o seu trabalho, visando o 
crescimento, confiança e respeito em sua desenvoltura, 
tanto com o público interno quanto externo.
 
Foi pensando nesse crescimento institucional que a 
Fenapestalozzi abriu espaço para esse novo segmento, 
dando credibilidade e transparência ao que o Movi-
mento Pestalozziano faz diariamente. (pág. 8)
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Caros amigos (as), é motivo de 

muita alegria apresentar a vocês o 
novo portal da Federação Nacional 
das Associações Pestalozzi (Fena-
pestalozzi).   Este é o início da re-
alização de um grande projeto onde 
oferecemos informações de toda 
Rede Pestalozziana num só lugar 
neste portal. 

Um dos primeiros passos foi a 
construção, um momento impor-
tante para entender o tamanho da 
estrutura que seria montada. Em 
seguida foi feita a integração das 
Federações Estaduais, depois as As-
sociações Pestalozzi e as Entidades 
Análogas que fazem parte da nos-
sa rede. Este projeto é resultado da 
soma de esforços da Federação Na-
cional e de suas afiliadas, que pos-
sibilita a concretização de um so-
nho apontado por várias entidades 
pestalozziana como necessidade de 
favorecer às pessoas interessadas 
em conhecer, acompanhar nossas 
atividades e também de mostrar a 
união por qual estamos chegando. 

Estamos presentes em 20 Esta-
dos e no Distrito Federal, nas cinco 
regiões do país. E cada uma das afili-
adas vive uma realidade diferenciada 
com projetos implantados de acor-
do com o público que necessita de 
serviços especializados e os apoios 
locais para tanto e temos focado a 
atuação na defesa de direitos visando 
construção de políticas públicas que 
contemplem as pessoas com defi-
ciência, as com transtornos globais 
do desenvolvimento e as com altas 
habilidades. 

É com o sentimento de unir a 
rede pestalozziana, de andar de mãos 
dadas, valorizando a história de um 
movimento que é pioneiro no país, 
procurando ser coerente com os 
princípios defendidos por Johann 
Heinrich Pestalozzi e respeitando 
sua vida a este, que um grupo de 
voluntários assumiu esta grande re-
sponsabilidade, a de dirigir a Fena-

pestalozzi. 
Um trabalho iniciado em 1926, 

que expandido passa a compor 
uma rede e hoje está composta por 
Associações Pestalozzi, Entidades 
Análogas, Federações Estaduais e 
a Federação Nacional. Buscamos o 
fortalecimento desta rede através de 
união. 

E pensando na divulgação de 
todas as ações que o Movimento 
Pestalozziano vem realizando, pro-
duzimos um documento informati-
vo, que é o nosso Boletim trimestral, 
ou seja, a sua divulgação acontece 
a cada três meses com informações 
importantes, diversificadas e selecio-
nadas. 

Temos sempre o cuidado em 
trazer um conteúdo que resume de 
forma esclarecedora aquelas prin-
cipais notícias, mostrando a sua 
autenticidade e a importância em ser 

Ester Alves Pacheco
Presidente da FENAPESTALOZZI

Presidente da Fenapestalozzi, Ester Alves Pacheco em apreciação ao evento do Movimento Pestalozziano 
realizado em Maceió, 2019. (Foto: Jangada Filmes)

compartilhada para que você pos-
sa conferir um pouco mais sobre as 
nossas ações. 

Você está convidado (a) a ingres-
sar no Movimento Pestalozziano seja 
através de trabalho voluntário, seja 
fazendo parte do grupo de colabora-
dores, associados, seja apoiando um 
projeto de uma das entidades da rede 
pestalozziana. Venha, será um prazer 
recebe-lo (a).  Abraços e saudações 
pestalozzianas.
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Em fevereiro de 2021 foi inaugurada a primei-
ra residência inclusiva de São Caetano do Sul 
- SP em parceria com a Associação Pestalozzi 

de Sumaré - SP. 
O prefeito de São Caetano, Tite Campanella, a 

presidente da Associação, Rosa Belinatti, e a secretária 
da Seais (Assistência e Inclusão Social), Marisa Catalão, 
participaram da entrega da sede da Pestalozzi no Bairro 
Santa Maria. 

O espaço vai atender pessoas com deficiência sev-
eras encaminhadas pelos CRAS (Centro de Referência 
da Assitência Social), Creas (Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social e Sedef (Secretaria dos  
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Re-
duzida), mediante avaliação da equipe da Associação de 
Sumaré.

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanel-
la diz que “o objetivo da associação é contribuir para a  
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiên-
cia, garantindo direitos, promovendo autonomia, asse-
gurando o acesso a projetos que propiciem o atendimen-
to especializado em habilitação e reabilitação, inclusão 
da Rede Regular de ensino e Mercado de Trabalho, 

EM PARCEIRA COM A PESTALOZZI DE SUMARÉ A
RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE SÃO CAETANO É INAUGURADA

oportunizando assim o exercício de cidadania”. (Fonte: 
Prefeitura de São Caetano do Sul - SP).

De acordo com o SUAS (Sistema Único de Assistên-
cial Social), as Residências Inclusivas ofertam serviços de 
acolhimento Institucional e tem o propósito de romper 
com a prática do isolamento.

 A Associação Pestalozzi de Sumaré:
A Associação iniciou o serviço de Residências In-

clusivas em 2017 inaugurando a primeira unidade em 
parceria com a prefeitura municipal de Sumaré. A partir 
disso, a demanda começou a crescer, bem como as par-
cerias firmadas para a criação da segunda unidade nesse 
mesmo ano. 

Em 2018 a afiliada inaugurou outras 2 unidades no 
minicipio de Campinas, atraves de chamamento públi-
co, e não parou por aí, concluiu uma unidade em  Jun-
diaí e outra em São caetano do Sul, ao todo 6 unidades 
no estado de São Paulo.

Cada residência comporta 10 até residentes e a As-
sociação ainda pretende inaugurar outras duas unidades 
de acolhimento.

Inauguração da Residência Inclusiva de São Caetano do Sul - SP, em parceria com a Pestalozzi de Sumaré - SP. (Foto: Pestalozzi de Sumaré)

DESTAQUE DO TRIMESTRE
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A Associação Pestalozzi de Água 
Boa – MT, recebeu um micro-ôni-
bus adaptado com equipamentos es-
peciais para atender aos alunos que 
estudam na pestalozzi. A doação foi 
feita pela Agritex, através do diretor 
Gerson Barbuio.

O ônibus possui elevador e tem 
lugar para 9 pessoas sentadas, 4 ca-
deirantes e segue as normas de aces-
sibilidade de inclusão.

Em entrevista para o site de 
notícias “Agronotícias”, o diretor  da 
Associação, Marcello Godoy, relata 
que o momento é de muita emoção 
e gratidão pelo presente, “A deman-
da da Associação vem aumentando e 

A Associação Pestalozzi de Nova 
Olinda do Norte- AM, recebeu   
materiais e equipamentos através 
de convenio com FPS –( Fundo de 
Promoção Social e Erradicação da 
Pobreza), por intermédio do proje-
to social “Valorizando a Pessoa com 
Deficiência  na Defesa dos Seus Di-
reitos Enquanto Pessoa Humana” .

Esses materiais serão destinados 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ÁGUA 
BOA RECEBE MICRO-ÔNIBUS ADAPTADO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA 
OLINDA DO NORTE RECEBE EQUIPA-

MENTO ATRAVÉS DE PROJETO SOCIAL

Ônibus doado para a Associação Pestalozzi de Água 
Boa. (Foto: Notícia Interativa)

Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte recebe equipamentos destinados ao Centro Especializado em 
Reabilitação da Instituição através do convênio com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 
(FPS). (Foto: Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte)

FORMAÇÕES REALIZADAS 
PELA FENAPESTALOZZI 

NESTE TRIMESTRE

OS FLORAIS DE BACH

CEBAS - ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

2021 é ano de renovação por 
aqui. Pensando nisso, a FENAPES-
TALOZZI está desenvolvendo vários 
cursos com temas relevantes para o 
Movimento Pestalozziano.

De 6 de abril a 4 de maio, a 
FENAPESTALOZZI realizou a For-
mação “os Florais de Bach no cuida-
do da Família Pestalozziana”, em 
parceria com o Instituto     Healing. 
A formação é ministrada pela Dra. 
Antonieta Bonifácio, para as Asso-
ciações com o objetivo de desen-
volver o equilíbrio entre corpo e 
mente.

Certificação de Entidade Be-
neficente de Assistência Social (CE-
BAS), acontece de 1 a 29 de abril, 
sempre às 14h, dividido em três en-
contros. A formação é realizada pela 
Dra. Rozangela, advogada e consul-
tora jurídica no Terceiro Setor, com 
a perspectiva nos procedimentos 
para obtenção e manutenção de 
CEBAS.

para a terapia ocupacional do Cen-
tro Especializado em Reabilitação. 
A Associação relata que “essa é mais 
uma grande vitória de toda a equi-
pe envolvida, que destinou tempo 
no desenvolvimento desse projeto 
que irá beneficiar os nossos usuários 
de toda a instituição assim como a  
população de Nova Olinda”.

o veículo 0km chegou no momento 
certo”. 
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O projeto de lei 2.809/2020, de autoria do deputa-
do federal Antônio Brito, foi sancionado pelo presiden-
te da República em março, sem nenhum vento. O PL 
previa a prorrogação da suspensão do cumprimento de 
metas quantitativos e qualitativos acertados pelos presta-
dores de serviço de saúde com o Sistema Único de Saúde 
(SUS), até dezembro de 2020. 

A nova lei sancionada, 14.123/21, também desbu-
rocratiza os requisitos para a renovação do Certificado 
de Entidade Filantrópicas (CEBAS). Dessa forma, a 
declaração do gestor local do SUS será utilizada como 
instrumento de comprovação na prestação de serviços. 
Esse processo foi estendido até o fim de 2021 e de caráter 
excepcional à pandemia.

Segundo a Câmera Legislativa, essa declaração não 
será aceita nos processos de concessão e renovação de 

É SANCIONADO PROJETO DE LEI QUE SUSPENDE METAS 
POR PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

certificação cujo requerimentos sejam protocolados a 
partir de 1ª de janeiro de 2022.

Para a gestora clínica, Mônica Viali, da Associação 
Pestalozzi de Goiânia, a lei permite um atendimento hu-
manitário, sem colocar em risco pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

“O projeto lei 2809/20 está sendo primordial neste 
contexto da pandemia, onde a APG consegue garantir 
a todos os pacientes um acompanhamento de forma re-
mota, visto que maioria da clientela se encaixa no grupo 
de risco. Estamos trabalhando na busca pela autono-
mia ao ritmo de desenvolvimento de cada indivíduo, 
considerando a especificidade de cada um adotando               
metodologias que permitem o uso de várias tecnologias”, 
completa. 

Contextualizando:
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistên-

cia Social (CEBAS), é concedido pelo Governo Federal 
às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra-
tivos, reconhecidas como entidades beneficentes de as-
sistência social que prestem serviços nas áreas de edu-
cação, assistência social ou saúde. 

Para ter esse direito, a entidade precisa atender ao 
disposto na Lei 12.101 e demais legislações referentes ao 
tema da certificação, além de enviar relatórios de ativi-
dades desempenhadas pela mantedora e todas as institu-
ições vinculadas. 

Com o advento da pandemia, em abril de 2020 a 
Lei 13.992 suspendeu por 120 dias, a contar de 1ª de 
março, a obrigatoriedade da manutenção dessas metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos presta-
dores de serviço de saúde. 

Após esse período, outra Lei 14.061, prorrogou até 
setembro de 2020 a obrigatoriedade manutenção. 

Por último, e não menos importante, a Lei 14.123, 
advinda do projeto de lei 2.809 que foi aprovada, garan-
tindo a suspensão da obrigatoriedade de manutenção de 
metas até dezembro do ano passado. 

Votação da aprovação do PL no Senado. (Foto: Waldemir Barreto - Agência Senado)

É NOTÍCIA
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Após a mobilização de várias instituições, (inclusive 
a Fenapestalozzi), para incluir as Pessoas com Deficiência 
como grupo prioritário, o Ministério da Saúde lançou a 
quarta edição do Plano  Nacional de vacinação contra 
a convi-19 incluindo-os permanentemente como grupo 
prioritário de imunização.

Segundo o Ministério da Saúde, “Além dos in-
divíduos com maior risco para agravamento e óbto de-
vivo às condições clínicas e demográficas, existem ain-

PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 É 
ALTERADO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SÃO INCLUÍDAS 

NO GRUPO PRIORITÁRIO DA IMUNIZAÇÃO

da grupos com elevado grau de vulnerabilidade social 
e, portanto, suscetíveis a um maior impacto ocasionado 
pela covid-19’’. 

Pessoas pertencentes a esses grupos poderão estar 
pré-cadastrados no SIPNI, aqueles que não tiverem sido 
pré-cadastrados poderão apresentar qualquer compro-
vante que demonstre pertencer a um destes grupos de 
risco (Exames, receitas, relatório médico, etc.)”.

Essas medidas emergenciais anunciadas pelo Gov-
erno Federal, fazem parte do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), contra a covid-19, a fim de tentar 
controlar a disseminação do vírus. 

Desde a primeira versão lançada em dezembro de 
2020, o Programa não abrangia todos os grupos pri-
oritários e, por isso, sofreu uma série de adaptações até 
chegar em sua sua quarta edição, até o momento. 

Atuações da Fenapestalozzi em prol das Pessoas com 
Deficiência: 

Com a necessidade da inclusão das pessoas com defi-
ciência no plano de imunização, a Fenapestalozzi se reu-
niu com o Deputado Federal Otávio Leite, o secretário 
de Estado de Saúde Dr. Carlos Alberto Chaves, repre-
sentantes das três Federações Estaduais de PcD do es-
tado do Rio de Janeiro (Pestalozzi, Apaes e Febiex), do 
Instituto Brasileiro de Cegos e do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, a fim de realizar uma reunião para 
analisar a prioridade desse grupo de pessoas que não es-
tavam inclusas no Plano de vacinação.

Ficou evidente que era preciso se posicionar a favor 
da inclusão das pessoas com deficiência no grupo de pri-
oridade de vacinação. Com isso, a Fenapestalozzi enviou 
um ofício ao Ministério da saúde, tendo em vista que 
a restrição colocaria em risco todo um grupo social em 
condição de vulnerabilidade. 

Foi enfatizado que a Lei Brasileira de inclusão da 
Pessoa com Deficiência já assegura que o poder público 
deve reconhecer as PcDs como vulneráveis e a adotar 
medidas para protege-las em caso de situação de risco.

A decisão do Ministério da Saúde é um avanço na 
luta pelos direitos de todas as pessoas com deficiência no 
Brasil. 

Tabela com os requisitos para a vacinação contra a COVID-19. (Fonte: Reprodução)

DEFINIÇÃO

POPULAÇÃO ALVO

RECOMENDAÇÕES

Pessoas com deficiência permanente.

Deficiência autodeclarada.

Para fins de inclusão na população-alvo para vacinação, serão consider-
ados i ndivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem 
uma ou mais das seguintes limitações:

1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para 
andar ou subir escadas.
2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo 
com uso de aparelho auditivo. 
3- Indivíduos com grande d ificuldade ou incapacidade de enxergar 
mesmo com uso de óculos.
4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite 
as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

ATENÇÃO AOS REQUISITOS
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A comunicação e marketing são 
segmentos que caminham juntos 
na realização de estratégias de uma      
instituição, a fim de humanizar o 
seu trabalho, visando o crescimento, 
confiança e respeito em sua desen-
voltura, tanto com o público interno 
quanto externo. 

Foi pensando nesse crescimento 
institucional que a Fenapestalozzi 
abriu espaço para esse novo segmen-
to, dando credibilidade e transparên-
cia ao que o Movimento Pestalozzia-
no faz diariamente.

Uma dessas estratégias é o lança-
mento de um novo serviço no portal 
que facilita a busca por informações 
e divulga o trabalho de todas as 
Federações Estaduais e Associações 
Pestalozzi em todo o Brasil. 

As afiliadas agora podem contar 
com um espaço online, intuitivo e 
gratuito, reservado a elas, para publi-
car notícias, fotos, eventos e divulgar 
suas redes sociais dentro do portal 
nacional. 

A integração de informações e 
de todas as unidades, agora possibil-
ita maior interação entre as institu-
ições e estimula o compartilhamento 
de experienciais, ações e projetos. 

Além disso, é possível trocar 
mensagens internas e iniciar par-
cerias entre as unidades de todas as 
regiões do    país.

Para que todas as afiliadas pos-
sam utilizar essa ferramenta, a Fena-
pestalozzi disponibilizou login e 
senha para cada uma.

A Fenapestalozzi também está 
lançando o BOX, um kit totalmente 
personalizado com tudo o que as As-
sociações precisam. É um material 
completo para a identidade visual 
das nossas afiliadas, contendo in-
formações e um conteúdo que con-
tribuirá para a comunicação interna 

OS AVANÇOS EM COMUNICAÇÃO 
E MARKETING NO MOVIMENTO 

PESTALOZZIANO

CURSOS DE
CAPACITAÇÃO

CONFORMIDADE 
TRIBUTÁRIO

BENEFICENTE

Pensando na segurança de 
dados no meio virtual, foi criada 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), que dispõe sobre 
o tratamento de dados pessoais 
nos meios digitais. 

Pensando em capacitar e ori-
entar as Associações, foi disponibi-
lizado no primeiro trimestre deste 
ano o Curso de Capacitação sobre 
a lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD),  foi palestrado 
por Dr. Carlos Magno, especialis-
ta  em Direito do Trabalho e Dra. 
Kellen Emidio, mestre em Direito 
com atuação em Gestão de Riscos 
Compliance e LGPD.

O objetivo é contextualizar a 
posição jurídica das afiliadas que 
executam direitos públicos, como 
a assistência social, educação e 
saúde, evidenciando os principais 
requisitos para usufruir dos direit-
os tributários.

   A Formação “Entidades sem 
fins lucrativos e a conformidade 
tributário-beneficente, é minis-
trada pelo Dr. Hugo Zaponi, ad-
vogado especialista em Direito do 
Terceiro Setor e Tributação de En-
tidades Sem Fins Lucrativos. 

e externa de cada afiliada, inclusive 
para as redes sociais. 

O BOX contém manual de mar-
ca completo, diretrizes, bem como 
modelos de camisetas, cartão de    
visita, padronização para as redes so-
ciais, entre outros.

As divulgações desses avanços 
na comunicação estão sendo através 
de reuniões realizadas com afiliadas 
de cada região individualmente e de 
forma online, a fim de capacitá-las 
na utilização da plataforma e de to-
das as redes sociais. 

O objetivo principal é entender a 
realidade de cada uma delas, auxilian-
do e inserindo-as nessa nova era digital.

A presidente da Fenapestalozzi, 
Ester Pacheco, comemora a implan-
tação da ferramenta: “É um desejo 
antigo. Desde a criação do portal na-
cional, nós queríamos disponibilizar 
essas ferramentas para nossas afilia-
das.

A nova ferramenta oferece uma 
infraestrutura completa para publi-
car notícias, atualizar dados  e per-
sonalizar o perfil de cada uma.

O serviço vai gerar economia, 
uma vez que as associações não pre-
cisarão mais gastar com taxas de ma-
nutenção e hospedagem de sites. 

Outra novidade é o fácil acesso 
de milhares de internautas às notí-
cias das afiliadas e do Movimento 
Pestalozziano, fomentando pesquisas 
e buscas.

As ações desenvolvidas até o 
momento mostram o quão impor-
tante é dedicar-se na área de comu-
nicação e marketing e como isso gera 
bons resultados para o Movimento 
Pestalozziano.
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Doe e ajude a melhorar a realidade de milhares de pessoas com deficiência em todo o 
Brasil. Você pode ajudar com recursos financeiros fazendo um depósito bancário em 

uma de nossas contas abaixo:

Você pode se tornar um voluntário e ajudar contando histórias, dando aulas, tocando
violão, entre outras ações. São muitas as atividades que podem ser realizadas nas

associações. Há sempre um lugar para quem deseja ajudar. 

Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e veja qual a unidade está mais
próxima de você. Colabore!

BRANCO DO BRASIL
Agência: 1610-1
Operação: 003

Conta Corrente: 101.849-3

CAIXA ECONÔMICA
Agência: 0996
Operação: 003

Conta Corrente: 3116-0

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Rua SRTVS, Qd. 701, nº110, Bloco O, Edifício Novo Centro Multi-empresarial, Salas 496 e 497
Asa Sul, Brasília - DF  |  (61) 3224-5620

PARTICIPE DESSE MOVIMENTO E TORNE-SE UM DOADOR

QUE TAL MUDAR O
FUTURO DE MILHARES DE

BRASILEIROS?

FENAPESTALOZZI
Federação Nacional das Associações

www.fenapestalozzi.org.br

@fenapestalozzi/fenapestalozzi /fenapestalozzi


