
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE OURO PRE- 
TO DO OESTE/RO RECEBE CENTRAL DE 
ENERGIA SOLAR

REINAUGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
PESTALOZZI DE BOCA DA MATA/AL 
E INAUGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
PESTALOZZI DE ANÁPOLIS/GO MAR-
CAM O SEGUNDO TRIMESTRE

A Associação foi beneficiada com uma central de 
energia solar, doada pelo Sicoob Centro em parce-
ria com a VoltBrasil Energia Solar. (pág. 7)

O Movimento Pestalozziano ganhou dois novos re-
forços. A Associação Pestalozzi de Boca da Mata, foi 
reinaugurada, com a presença de autoridades locais, 
complementando as atividades que são ofertadas no 
município e a inauguração da Associação Pestalozzi 
de Anápolis, ofertando mais um amparo para o mu-
nicípio de Goiás. (pág. 6)
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INAUGURAÇÕES

ATLETA PARAOLÍMPICO DA PESTALOZZI 
DE MACEIÓ/AL SE DESTACA EM CAMPE-
ONATO DE NATAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SENADOR 
CANEDO/GO, ÁGUIA BRANCA/ES E JA- 
GUARÉ/ES RECEBEM VEÍCULOS ADAP-
TADOS

O atleta paraolímpico é campeão alagoano, possui 
5 medalhas pelo Campeonato Panamericano onde 
representou a Pestalozzi de Maceió. (pág. 4)

Os veículos adaptados para as afiliadas irão ajudar 
no conforto, facilitando a locomoção das pessoas 
com deficiência. (pág. 5)
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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 todo o  
Movimento Pestalozziano num só 
lugar. 

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 do nosso 
movimento. Este projeto é resultado 
da soma de esforços da Federação 
Nacional e de suas afiliadas, que pos-
sibilita a concretização de um sonho 
apontado por várias afiliadas como 
necessidade de favorecer às pessoas 
interessadas em conhecer, acom-
panhar nossas atividades e também 
de mostrar a união por qual esta-
mos chegando. 

Estamos presentes em 20 Esta-
dos e no Distrito Federal, nas cin-
co regiões do país. E cada uma das 
afiliadas vive uma realidade diferen-
ciada. Projetos são implantados de 
acordo com o público necessitam de 
serviços especializados e dos apoios 
locais, para tanto, temos focado a 
atuação na defesa de direitos, visan-
do a  construção de políticas públi-
cas que contemplem as pessoas com 
deficiência, com transtornos globais 
do desenvolvimento e com altas ha-
bilidades. 

É com o sentimento de união, e 
de andarmos de mãos dadas, valori-
zando a história de um movimento 
que é pioneiro no país, procuran-
do ser coerente com os princípios 
defendidos por Johann Heinrich 
Pestalozzi e o respeitando, que um 
grupo de voluntários assumiu esta 
grande responsabilidade, a de dirigir 
a Fenapestalozzi. 

Um trabalho iniciado em 1926, 
que expandido pelo Brasil, atual-
mente é composto por Associações 
Pestalozzi, Entidades Análogas,   
Federações Estaduais e a Federação 
Nacional. Buscamos o fortalecimen-
to 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, 
com informações importantes, di-
versificadas e selecionadas. 

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 
compartilhada para que você pos-

Ester Alves Pacheco
Presidente da FENAPESTALOZZI

Presidente da Fenapestalozzi, Ester Alves Pacheco. (Foto: Avervo Pessoal)

sa conferir um pouco mais sobre as 
nossas ações. 

Você está convidado (a) a in-
gressar no Movimento Pestalozziano 
seja através de trabalho voluntário, 
seja fazendo parte do grupo de co-
laboradores, associados, seja apoian-
do um projeto de uma das afiliadas. 
Venha, será um prazer recebe-lo (a).  
Abraços e saudações pestalozzianas.
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BOLETIM INFORMATIVO
COMO ENVIAR SUGESTÕES
DE PAUTA?

Associações Pestalozzi, Fede-
rações Estaduais das Asso-
ciações Pestalozzi e entidades 
análogas afiliadas a Fena-
pestalozzi de todo Brasil podem 
divulgar notícias no Boletim In-
formativo. Envie mensagens e 
sugestões de pauta para o email:

comunicacao.fenapestalozzi@
gmail.com

Não se esqueça de informar seu 
nome, cidade, instituição e um 
contato, sendo e-mail ou tele-
fone.
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      Sobre o atleta

Alexandre Júnior nasceu sem 
deficiência física, porém devido ao 
surgimento de um furúnculo na coxa 
precisou fazer a exérese da cabeça do 
Fêmur. Aos 13 anos de idade entrou 
para a natação e então se tornou 
paratleta. Hoje faz parte da classe 
S10 e desde então vem acumulando 
títulos.

O atleta paraolímpico é cam- 
peão alagoano, possui 5 medalhas 
pelo Campeonato Panamericano 
onde representou a Pestalozzi de Ma-
ceió, conquistou 2 medalhas no seu 
primeiro campeonato internacional 
e também foi campeão norte/nor- 
deste, em Recife/PE. 

Agora o paratleta se prepara para 
as próximas competições, vislum-
brando os jogos universitários que 
estão marcados para acontecer em 
setembro de 2021, a Copa Brasil em 
outubro, entre outras competições. 

José Alexandre da Silva Jú- 
nior, 34 anos, participou do 
65º Campeonato Brasileiro 

de Masters de Natação e conquistou 
a medalha de 2º lugar na prova de 
100 metros costas, categoria a partir 
de 30 anos. 

O campeonato foi disputado no 
Clube de Regatas Vasco da Gama, 
no Rio de Janeiro/RJ, entre 24 e 27 
de junho deste ano, depois de 18 
meses de espera entre indefinições, 
restrições sanitárias e acompanha-
mento da situação pandêmica por 
todo o país.  

No retorno à competição, o atle- 
ta foi o escolhido para representar 
Alagoas e se destacou ao competir 
com pessoas sem deficiência, porém 
a premiação do campeonato foi sepa-                     
rada por idade, o que equalizou a 
participação de todos. 

Júnior, como é conhecido, faz 
parte do esporte de rendimento da 
Associação Pestalozzi de Maceió há 

ATLETA PARAOLÍMPICO DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
MACEIÓ/AL SE DESTACA EM CAMPEONATO DE NATAÇÃO

09 anos e tem aproveitado esse tem-
po para se dedicar a trazer medalhas 
para seu estado e a Associação. 

Por conta da pandemia o atleta 
paraolímpico ficou mais de um ano 
sem competir e revela que retornar às 
piscinas é muito bom.

Paratleta José Alexandre Júnior. (Foto: Assessoria de comunicação da Associação Pestalozzi de Maceió)

NOTÍCIA DESTAQUE

Durante esse período 
continuei treinando e 
me preparando para 
trazer bons resultados 
e hoje estou muito fe-
liz por trazer mais esse 
prêmio para Alagoas.

José Alexandre da 
Silva Jr.

“
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As Associações de Senador 
Canedo/GO, Águia Branca/ES e 
Jaguaré/ES receberam veículos adap-
tados no último trimestre de 2021. 
Os veículos auxiliam no transporte 
dos atendidos, fortalecendo o com-
promisso e dedicação das afiliadas 
com as pessoas com deficiência. 

O recebimento desses veículos 
foi o resultado de emenda parlamen-
tar em conjunto com empresários do 
segmento de automóveis adaptados e 
proporcionaram essa conquista. Se-
gundo a Pestalozzi de Águia Branca, 
o veículo facilitará a locomoção dos 
atendidos.

“Nossos agradecimentos ao de- 
putado Ted Conti e a todos que fize- 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SENADOR CANEDO/GO, DE 
ÁGUIA BRANCA/ES E DE JAGUARÉ/ES RECEBEM VEÍCULOS 

ADAPTADOS

ram os devidos encaminhamentos 
para que essa demanda se concreti- 
zasse”. 

     Importância de veículos 
adaptados  

De acordo com o Censo 2010, 
cerca de 24% da população brasileira 
possui algum tipo de deficiência, o 
que representa aproximadamente 45 
milhões de pessoas.

Com a necessidade de tornar 
o mundo um lugar cada vez mais 
acessível, com estrutura móbil, os 
transportes estão se moldando e 
adaptando às necessidades das pes-
soas com deficiência. Um exemplo     
disso são as montadoras que agora já 
disponibilizam diversos modelos de 
carros adaptados.

Atualmente as montadoras 
oferecem tecnologia avançada nos 
produtos, simplificando a utilização 
e trazendo grandes experiências e 
conforto a quem os utilizam.

Os veículos adaptados ajudam 
a conquistar ou retomar a inde-
pendência, facilitando a locomoção 
da pessoa com deficiência e se tor-
nando um grande aliado no dina-

mismo para o dia a dia.

      Nova Lei

Recentemente o Presidente Jair 
Bolsonaro sancionou o projeto de lei 
que limita a isenção do imposto so-
bre produtos industrializados – IPI, 
na compra de carros para pessoas 
com deficiência. Agora o valor do 
teto é de R$ 140 mil para compra de 
veículos.  O limite para a troca tam-
bém está diferente, podendo ser feita 
a cada três anos, ou então o benefi-
ciário deverá pagar todo o imposto 
que não foi recolhido.

Veículos adaptados e personalizados recebido pela Associação Pestalozzi de Senador Canedo, Águia Branca e Jaguaré. (Foto: Associação Pestalozzi de Senador 
Canedo)

Associações recebendo os veículos adaptados. (Foto: 
Associação Pestalozzi de Senador Canedo)

Associações recebendo os veículos adaptados. (Foto: 
Associação Pestalozzi de Senador Canedo)
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REINAUGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
BOCA DA MATA/AL

Neste segundo trimestre a As-
sociação Pestalozzi de Boca da Mata 
foi reinaugurada, reforçando as ope- 
rações que são ofertadas na unidade 
do município. O momento contou 
com a presença de futuros assistidos, 
de autoridades políticas e religiosas 
locais, para a realização de atividades 
e apresentações. 

A deputada federal Tereza Nel-
ma, que possui forte vínculo com 
a Associação e trabalhou na des-
tinação de recursos para o retor-
no da Pestalozzi em Boca da Mata, 
declarou em suas redes sociais que, 
“é uma alegria, como parlamentar, 
representante do povo, poder parti- 
cipar desse momento e entregar um 
equipamento tão importante para a 
população”. 

Segundo a Associação Pestalozzi, 
o objetivo é sempre de cuidar e aco- 
lher as pessoas com deficiência e que 
esse é mais um sonho concretizado. 

INAUGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
ANÁPOLIS/GO

O Movimento Pestalozziano 
vem ganhando adeptos a todo mo-
mento. Dessa vez tivemos mais uma 
afiliada inaugurada no município de 
Anápolis em Goiás. 

A Associação Pestalozzi de 

Anápolis oferece atendimento edu- 
cacional especializado e atendimento 
clínico para crianças e adolescentes 
com transtornos, síndromes e defi-
ciência, além de formação de recur-
sos humanos no atendimento à pes-

soa com deficiência. 
Observando a necessidade de 

atendimento educacional e clínico 
na cidade, um grupo de pais, profis-
sionais e pessoas que acreditam na 
causa, se reuniram e decidiram am-
pliar esse atendimento tão carente  
no município. 

Com uma proposta que quebra 
padrões, a Pestalozzi de Anápolis 
acredita que todos possuem direito 
à saúde, educação e sua autonomia 
plena. Para o Contexto, jornal local, 
a professora Geli Sanches, presidente 
da Associação, afirmou o que a insti-
tuição faz diferença tanto na região 
quanto no país, em relação a apoiar 
as pessoas com deficiência e seus fa-
miliares. 

Fachada da Associação Pestalozzi de Anápolis/GO. (Foto: Associação Pestalozzi de Anápolis/GO)

Deputada Tereza Nelma e representantes durante a reinauguração da Associação Pestalozzi de Boca da 
Mata.  (Foto: Associação Pestalozzi de Boca da Mata)

INAUGURAÇÕES
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Capa da obra de João da Moto. (Foto: Acervo 
Pessoal)

João da Moto. (Foto: Acervo Pessoal)

BIOGRAFIA JOÃO DA MOTO

O livro “João da Moto – a vida 
não impõe limites”, escrita por Le-
nilde Ramos, traz um relato sobre 
seu amigo de longa data, João Carlos 
Estevão de Andrade, mais conhecido 
no município de Campo Grande/
MS como João da Moto. 

Procurei contar a vida do João 
o mais real possível, principal-
mente fugindo de um tom pie-
gas e sem transformar em um 
tratado de autoajuda. Ali está 
um menino super esperto, 
que tentava driblar suas limi- 
tações físicas para andar de 
rolimã na calçada da Afonso 
Pena, que prestava atenção 
em tudo, que sempre gostou 
de ler e de aprender, que con-
seguiu dar os primeiros passos 
com 15 anos, que encontrou 
na militância social uma for-
ma de mostrar que ele e toda 
a classe de pessoas com defi-
ciência são muito mais do que 
sugere a aparência física.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE OURO PRETO DO OESTE/RO 
RECEBE CENTRAL DE ENERGIA SOLAR

A Associação Pestalozzi de Ouro 
Preto do Oeste/RO, foi beneficiada 
com uma central de energia solar, 
doada pelo Sicoob Centro em parce-
ria com VoltBrasil Energia Solar.

A energia solar fotovoltaica é a 
geração de energia elétrica que pode 
usar a luz do sol como fonte de abas-
tecimento, um sistema moderno e 
de grande porte, projetado para uti-
lização em residências, comércio e 
indústrias. Foram doadas 28 placas 
que têm uma potência de sistema 

para produzir cerca de 1.061,30 
Quilowatt ao mês.

A Pestalozzi de Ouro Preto con-
seguirá diminuir, consideravelmente, 
o valor da energia elétrica, uma vez 
que, todo o sistema foi instalado e 
está em funcionamento. Segundo a 
Agência Nacional de Energia Elétri-
ca – Aneel, o valor da energia pode 
rá chegar até R$1,50 por 100 Quilo-
watt de acordo com a bandeira do 
momento. 

João Carlos, 63 anos, nasceu 
no Rio de Janeiro/RJ, mas ainda 
na infância se mudou para Campo 
Grande/MS, onde ficou conheci-
do por circular pela cidade com seu 
triciclo adaptado. Durante o parto 
que demorou para acontecer, João 
teve paralisia cerebral por falta de 
oxigênio.

Sua história é marcada pela que-
bra de paradigmas e a ideia do livro, 

segundo Lenilde, é justamente a de 
desmistificar a figura da pessoa com 
deficiência que a sociedade idealiza. 

 Em entrevista ao Correio do Es-
tado, Lenilde Ramos refletiu sobre a 
biografia. 

O livro “João da Moto – A vida 
não impõe limites”, aborda justa-
mente essa trajetória de superação, 
mostrando os desafios de João com 
a paralisia e sua militância em bus-

Central de energia solar. (Foto: Assessoria de comuni-
cação Sicoob Centro)

ca da autonomia de todas as pessoas 
com deficiência. 

Em muitas declarações dos 
leitores da biografia, o que mais se 
destaca sobre ela é a maneira leve 
na qual foi escrita e como a história 
em si pode ser impactante, levando 
o leitor do riso ao choro, entre um 
capítulo e outro. 

O livro já está disponível na Lo-
jinha da Pestalozzi, um espaço de 
comercialização solidária que oferece 
produtos da Pestalozzi de Campo 
Grande. 

Quer adquirir o seu?

Entre em contato através do 
WhatsApp (67) 99861-0573 ou site: 
www.pestalozzicg.org.br/lojinha.

Lenilde Ramos

“
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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, ministrando aulas,
 tocando violão, entre outras ações. São muitas as atividades que podem ser
realizadas nasassociações. 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 708/711
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


