
Turma do Dauzitos é novo 
parceiro da InteirAção

A partir desta edição, o Informativo da 
InteirAção terá parceria com a Turma 
do Dauzitos. A cada publicação será 
divulgada uma nova tirinha do projeto 
desenvolvido pelo mineiro Eitan David. 
Após receber a notícia que sua filha 
nasceu com Síndrome de Down, o 
artista criou os personagens que têm 
como objetivo desmistificar tudo que 
envolve a deficiência. As aventuras 
trazem sempre lições de inclusão, 
amor, combate ao preconceito e 
discriminação. 

Pais que tenham filho com 
deficiência poderão ter 
jornada de trabalho reduzida

Foi aprovado pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), o Projeto de Lei 
110/2016 que visa reduzir a jornada 
de trabalho no setor público e da 
iniciativa privada de pais que tenham 
filho com deficiência, com redução em 
10% na carga horária, sem prejuízo em 
sua remuneração.  O projeto segue 
agora para análise na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS). Para ter 
direito ao benefício, os pais deverão 
apresentar laudo médico elaborado 
por peritos do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS), sendo que o 
mesmo deverá ser renovado a cada 
dois anos. 

Ministério da Saúde dará 
curso para pais de crianças 
com autismo

Pais de crianças com autismo têm 
agora uma nova perspectiva para o 
futuro de seus filhos. Foi anunciado 
pelo Ministério da Saúde, a 
implantação do Programa 
Internacional de Capacitação de 
Famílias e Cuidadores de crianças, da 
Organização Mundial da Saúde, que 
tem com objetivo treinar essas famílias 
para melhorar a qualidade de vida dos 
pequenos autistas. 

O programa terá apoio da 
Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), juntamente com a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
A expectativa é treinar até mil pessoas 
em um primeiro momento. Pais e 
cuidadores receberão dicas de 
ferramentas que otimizem a vida de 
crianças com autismo que tenham 
entre 2 e 9 anos. O treinamento será 
gratuito e deve ter início ainda este 
ano. 
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Criança é tudo de bom!  

Quantas vezes ouvimos, ou mesmo pronunciamos essa frase?
E aí, será mesmo, que é tudo de ‘bom’?  

Está comprovado cientificamente que as pessoas que se dedicam a 
cuidar de alguém e, em especial crianças, despertam as mais fortes 
energias, bem como os mais sutis sentimentos de amor, carinho e 
vontade de se doar. Acontecem verdadeiros milagres!   

Cuidar dos pequenos não é tarefa fácil e, para assumir tal incumbência é 
preciso ter uma enorme disposição para doar seu precioso tempo, 
aquele tempo que achávamos que era só nosso e, que agora, já não nos 
pertence mais!  

Ainda assim, os resultados são maravilhosos quando nos entregamos 
para essa missão tão maravilhosa que é cuidar de crianças, 
independente se, são nossos filhos, netos, sobrinhos, de família biológica 
ou, família afetiva.  

Embora nem tudo seja um mar de rosas, para quem está nessa barca, 
haverá momentos de preocupações, para se dizer o mínimo. Entretanto, 
aquelas pessoas que se dispuseram a essa tarefa-missão, de se doarem, 
sentem intuitivamente que recebem fluxos de ‘forças’ e, de muito amor.  

Ao assumir a função de Cuidador, a gratidão das crianças nem sempre 
será expressa por um ‘muito obrigado’. Mas, bastará enxergarmos o 
brilho de felicidades de seus olhos, para ter essa certeza do mais sincero 
agradecimento!  

A InteirAção, entidade civil de utilidade pública, que tem por objetivo 
contribuir para uma sociedade mais justa, em meu nome declara 
reconhecer e agradecer a todos os colaboradores, pela dedicação à tão 
nobre causa e deseja votos de muitas alegrias e felicidades. 
 

Nelson Pizzo, Presidente

A Associação InteirAção é uma 
entidade de utilidade pública sem fins 
lucrativos, que tem como missão 
contribuir para a inclusão social de 
pessoas com deficiência, em especial, 
no meio escolar.

É também uma ferramenta de 
aproximação e troca de experiências 
entre os profissionais de apoio escolar, 
familiares, simpatizantes da causa, e 
empresas das mais diversas áreas.

Com atuação no Estado de São Paulo, 
tem perspectiva de expansão para 
outras localidades tornando-se 
referência nacional.
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Expediente

Luciana Aparecida, de Carapicuíba começou a atuar como Cuidadora há 
quatro anos, mas foi no ano de 2015 que passou a prestar auxílio a crianças 
com deficiência. Com muito carinho, cuidado e dedicação ela fala sobre a 
assistência aos alunos Letícia e Pedro.

A relação de confiança e carinho entre a Cuidadora Vanessa Braz, da região 
de Avaré, e aluna Sheila foi construída ao longo dos últimos quatro anos. 

Greicemar Perez é de Carapicuíba, e cuida do pequeno Kauã Pereira. Em pouco 
tempo de convivência, a Cuidadora se diz encantada com o aluno, e aprende um 
pouco com ele a cada dia. 

Pedro brincando de massinha

 Formatura da Letícia

Recentemente participei da formatura da Letícia Martins onde ela foi homenageada 
e foi tudo muito lindo, uma grande surpresa. Foi um sentimento enorme de gratidão, 
porque eles são como nós. Foi gratificante para ela e pra mim também. A Letícia e o 
Pedro são muito fáceis de cuidar. No começo foi um pouco difícil a adaptação, mas 
hoje eles brincam muito comigo. O Pedro é autista, e não entrava na sala de aula, 
hoje ele fica pelo menos 20 minutos, o que é uma grande evolução, e a Letícia é um 
amor de menina. 

Estou com ela desde o início do meu trabalho como Cuidadora. A escola me 
chamou porque ela não conseguiu se adaptar com outra cuidadora. Ela tem 
apenas 4% da visão, deficiência intelectual e problemas no joelho. Desde então 
me tornei amiga dela e da família, nosso relacionamento é ótimo, ela é uma 
menina muito carinhosa.

O Kauã é uma criança muito inteligente! Ele teve meningite bacteriana ao nascer, é 
cadeirante e tem um pouco de atraso na coordenação motora. Mas é muito fácil de 
lidar com ele, pois ele tem muita força e vontade de aprender. Além disso, em pouco 
tempo já dá pra perceber uma grande evolução, ele está mais ativo, e come a 
merenda todos os dias, antes ele ficava um pouco constrangido. Agora ele ganhou 
uma nova cadeira de rodas, e está muito feliz. 
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Para a Cuidadora Daisy, de Araçatuba, InteirAção é exatamente o que ela 
vivencia juntamente com o aluno Leandro Rocha Firmino. Ele nasceu com 
Mielomelingocele, já passou por diversas cirurgias, mas mantém o sorriso 
no rosto, participando de todas as atividades na escola que estuda. 

A atenção e cuidado que Mônica Cerqueira dedica a aluna 
Ketlin Braz recebeu o reconhecimento da mãe da aluna, a 
Valdirene, que fez questão de escrever uma carta de 
agradecimento para a Cuidadora. Para Mônica a evolução 
da aluna é visível a cada dia.

Nem as cirurgias que ele passou o deixou menos feliz! Ele gosta de falar 
sobre novelas mexicanas e desenhos. Hoje vive em guarda compartilhada 
com os pais, e está até criando um canal no Youtube! Ele é muito respeitado 
dentro da sala de aula, e participa de todas as atividades de educação física 
na quadra. Isso pra mim tem tudo a ver com InteirAção.

Ela sempre diz que passo uma imensa alegria para ela, e se 
sente muito confortável quando está comigo. Quando comecei 
a cuidar dela, ela era uma menina triste, e hoje ela é muito feliz. 
Da minha parte aprendo a cada dia com ela, sempre com 
muita dedicação. 

Atuando como Cuidadora desde 
2015, Déborah Souza, de Jaú é 
apaixonada pela atividade que 
desempenha. Responsável pelo 
acompanhamento da jovem 
Letícia Camargo, fala com muito 
carinho da aluna.

A Letícia tem o lado esquerdo paralisado 
por conta de um AVC que ela sofreu após 
um acidente de bicicleta. Nosso 
relacionamento é de amizade, respeito e 
carinho. É muito gratificante ver a 
importância que esse cuidado diário teve 
na recuperação dela. Sou apaixonada pelo 
que faço. 

IN: Como foram os primeiros anos após a 
descoberta da Charcot-Marie-Tooth, quais 
as maiores dificuldades que você 
enfrentou?

LV: O diagnóstico foi feito quando eu tinha 
12 anos. Nessa época surgiram 
dificuldades para manter o equilíbrio. 
Também sentia muitas dores. A 
informação sobre a neuropatia, na 
verdade trouxe mais tranquilidade, porque 
soubemos que aquilo não colocava minha 
vida em risco. Vale ressaltar que jamais 
deixei de buscar algo porque meu corpo 
estava em transformação.

IN: Como você avalia a realidade da 
pessoa com deficiência no Brasil hoje? 
Você acredita que tivemos avanços após a 
aprovação da Lei Brasileira de Inclusão?

LV:Na primeira reportagem que publiquei 
no blog, em 2012, o titulo era: 'Pessoa com 
deficiência, no Brasil, é um não-cidadão'. 
Foi uma frase da Teresa Costa d’Amaral, 
do Instituto Brasileiro dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (IBDD), que me 
pareceu muito certeira. Essa realidade 
permanece, mas eu percebo algumas 

Sem limites para a inclusão
Para aqueles que buscam informações atualizadas e relevantes sobre o universo da pessoa com deficiência, o Blog 
‘Vencer Limites’, do Estadão é uma grande referência no assunto. Sob o comando de Luiz Alexandre Souza Ventura, 
jornalista com mais de 20 anos de carreira, com passagem por grandes veículos, e atualmente correspondente do 
Estadão na Baixada Santista, ele fala com propriedade sobre o tema, já que descobriu aos 12 anos ter a Síndrome de 
Charcot-Marie-Tooth. Para Ventura, o blog tem como meta eliminar avaliações equivocadas sobre as pessoas com 
deficiência, além de acabar com estigmas e tentar mostrar de maneira concreta e honesta, uma realidade que ainda está 
invisível para boa parte da sociedade. Confira o bate-papo exclusivo para a InteirAção: 

mudanças. No ambiente corporativo, por 
exemplo, empresas sérias e conduzidas 
por pessoas inteligentes já compreendem 
que a inclusão e a diversidade trazem 
muitos benefícios ao negócio.

No que diz respeito à Lei Brasileira de 
Inclusão, vivenciamos um processo de 
novos conhecimentos, de autoafirmação 
das pessoas com deficiência, da 
compreensão mais clara do que significa 
conviver com uma deficiência e de que 
forma essa condição nos impede de 
exercer cidadania, de ter acesso a direitos 
básicos (educação, trabalho, saúde, 
segurança). Muita gente nem sabe que 
existe a LBI. 

IN: Você possui uma carreira de muito 
sucesso no jornalismo. Acredita que sua 
realidade teria sido diferente se não fosse 
uma pessoa com deficiência?

LV: Não conquistei meu primeiro emprego 
por meio da lei de cotas. Comecei na 
profissão em 1996, no jornal A Tribuna, em 
Santos, muito antes de saber que sou uma 
pessoa com deficiência. Entrei como 
webdesigner (ainda estudante) e passei à 

reportagem quando me formei. Depois, no 
ano 2000, pedi demissão e fui trabalhar 
em São Paulo, em agências de 
comunicação corporativa. Algum tempo 
depois, em 2004, após concluir uma 
pós-graduação, voltei às redações. Sendo 
assim, a minha carreira não foi pautada 
pela contratação por meio da lei de cotas. 
Minha experiência no Sistema Globo de 
Rádio foi muito positiva, primeiro porque 
ninguém jamais questionou minha 
competência por causa da deficiência, e 
também porque a agilidade do rádio 
prepara o jornalista para qualquer 
atividade.

IN: Com o blog você contribui para quebra 
de preconceitos, fim do uso de 
terminologias incorretas. Você acredita 
que esse é o seu objetivo maior 
atualmente?

LV: Quando surgiu a possibilidade de criar 
o blog no Estadão, o projeto que 
apresentei defendia a produção de 
notícias, de informações com qualidade e 
abrangência, para aprofundar o 
conhecimento sobre o universo da pessoa 
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com deficiência. Essa meta permanece, é o 
esforço máximo do meu trabalho. 

Um dos principais pontos do blog é eliminar 
as avaliações equivocadas sobre as 
pessoas com deficiência, acabar com os 
estigmas e tentar mostrar, de maneira 
concreta e honesta, uma realidade que 
ainda está invisível para boa parte da 
sociedade.

IN: Você já enfrentou alguma situação de 
preconceito por conta da sua deficiência?

LV: Muitas vezes. Na infância sofri durante 
anos o que hoje chamam de bullying, era 
agredido na escola, tinha vários apelidos 
pejorativos (torto era o mais frequente). Na 
adolescência, quando as sequelas se 
tornaram evidentes, passei por muitas 
situações de exclusão, de isolamento. Mas 
nada disso me atingiu de maneira 
suficientemente forte para me tornar um 
homem rancoroso ou amargurado. Na 
verdade, eu encarava aquilo com muita 
compaixão, porque as pessoas projetam no 
outro suas próprias inseguranças, eu sabia 
que os meus agressores nada mais eram do 
que criaturas inseguras.

IN: Em relação a educação inclusiva, o que 
você acha que precisa mudar para que ela 
realmente aconteça e saia do papel, com a 
lei sendo cumprida e todas as crianças e 
adolescentes com deficiência tenham o 
direito de frequentar a rede regular de 
ensino?

LV: Tenho muita dificuldade em imaginar um 
ambiente educacional no qual seus 
integrantes não acreditam na inclusão, mas 
existe. Recebo relatos frequentes de 
discriminação, perseguição, exclusão. Não 
pode haver inclusão parcial, inclusão com 
segregação. Cumprir a lei é o básico. Há 
instituições totalmente comprometidas com 
a prática inclusiva, que aprimoram suas 
competências, capacitam os profissionais 
envolvidos, investem em recursos de 
acessibilidade e ferramentas para evolução 
de todos os alunos. Mas também existem 
locais que recusam a matrícula de 
estudantes com deficiência, escolas na 
quais grupos pedem a saída de um aluno 
com deficiência porque, para essas 
pessoas, esse aluno atrapalha o 
desenvolvimento dos demais.
Eu defendo a luta pela inclusão e, quando há 
ação discriminatória, declarada ou não, deve 

haver reação, inclusive com acionamento da 
Justiça. É fundamental mostrar que o 
preconceito não vai prevalecer, devemos agir 
com força, rigor, inteligência, agilidade, união 
e combater esse tipo de atitude.

IN: Gostaria de acrescentar algum outro 
comentário?

LV: Está em crescimento, em evolução, um 
movimento de autoafirmação por parte das 
pessoas com deficiência. Um movimento que 
leva muita gente a reconhecer as próprias 
deficiências e compreender com mais 
profundidade a relevância, ou não, dessa 
condição. Mas eu noto uma tendência cada 
vez maior entre pessoas com deficiência de 
identificação como um produto, como algo 
exclusivo, vantajoso, especial. Uma 
percepção de que a sociedade vai incluir 
apenas pessoas dispostas a se submeterem 
a currais específicos, a classificações 
diferentes de 'pessoa'. Noto que a sigla PCD é 
parte desse processo, no qual as pessoas se 
apresentam como 'Fulano de Tal (PCD). Para 
mim isso é horroroso, péssimo, um resumo da 
pessoa à deficiência, totalmente excludente e 
discriminatório, e contrário ao que se busca 
no que diz respeito à inclusão e igualdade.

““

“ “

““

“ “
Ele é muito respeitado dentro da 
sala de aula, e participa de todas 
as atividades de educação física 

na quadra. Isso pra mim tem 
tudo a ver com a InteirAção. 

Entrevista



A Cuidadora Cristiane de Moraes, 
de São Paulo, percebeu que 
poderia fazer muito mais pela 
aluna Pietra. Com paralisia 
cerebral, ela tem muita dificuldade 
para andar, sendo necessária uma 
muleta. E o que antes era motivo 
de vergonha, com uma pequena 
mudança proporcionou uma 
grande transformação do dia a dia 
da pequena na escola. 

Pequenos gestos trazem grandes 
transformações! A Cuidadora Anna 
Luiza da Silva percebeu que cuidar 
dos cabelos da aluna Joelma Matias 
trouxe mais confiança e autoestima 
para a pequena, que tem retardo de 
desenvolvimento fisiológico, e se 
comunica com poucas palavras. 

A Pietra era uma criança muito tímida. 
Ela não consegue andar sozinha, e 
tinha muita vergonha de usar as 
muletas. Sugeri para a mãe que 
decorássemos a muleta do jeito dela, e 
hoje ela anda com a muleta, interage 
com os amigos. Antes ela vivia de 
cabeça baixa, ela mudou muito. Minha 
história com ela é muito linda.

Todos os dias eu penteio o cabelo dela, 
comprei xuxinhas e elásticos para isso. 
Nosso relacionamento é ótimo, ela é 
muito carinhosa. Meu auxílio ajuda a 
aumentar a autoestima dela através 
dos penteados. Com muita paciência e 
carinho que transmito a ela, tenho 
certeza que ela transmite aos outros e 
a mim também. 

São inúmeros relatos que demonstram que a inclusão 
escolar abre caminhos para grandes descobertas, que 
contribuem para o desenvolvimento da tolerância, 
respeito, além do combate aos preconceitos. Conheça 
algumas histórias enviadas por cuidadores, pais e 
pessoas envolvidas diretamente no serviço de apoio e 
cuidado ao aluno com deficiência! (Queremos 
divulgar a sua história! Envie seu depoimento para o 
e-mail: ouvidoria@inteiracao.org.br) 

Charcot-Marie-Tooth é uma doença nervosa degenerativa que geralmente aparece na 
adolescência ou no início da idade adulta. Os sintomas incluem fraqueza muscular, diminuição da 
massa muscular, diminuição da sensibilidade, dedos em martelo e arcos elevados. Os principais 
tratamentos são fisioterapia e terapia ocupacional. Medicamentos podem aliviar a dor.

Diferença
Fazendo a

IN: Como foram os primeiros anos após a 
descoberta da Charcot-Marie-Tooth, quais 
as maiores dificuldades que você 
enfrentou?

LV: O diagnóstico foi feito quando eu tinha 
12 anos. Nessa época surgiram 
dificuldades para manter o equilíbrio. 
Também sentia muitas dores. A 
informação sobre a neuropatia, na 
verdade trouxe mais tranquilidade, porque 
soubemos que aquilo não colocava minha 
vida em risco. Vale ressaltar que jamais 
deixei de buscar algo porque meu corpo 
estava em transformação.

IN: Como você avalia a realidade da 
pessoa com deficiência no Brasil hoje? 
Você acredita que tivemos avanços após a 
aprovação da Lei Brasileira de Inclusão?

LV:Na primeira reportagem que publiquei 
no blog, em 2012, o titulo era: 'Pessoa com 
deficiência, no Brasil, é um não-cidadão'. 
Foi uma frase da Teresa Costa d’Amaral, 
do Instituto Brasileiro dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (IBDD), que me 
pareceu muito certeira. Essa realidade 
permanece, mas eu percebo algumas 

mudanças. No ambiente corporativo, por 
exemplo, empresas sérias e conduzidas 
por pessoas inteligentes já compreendem 
que a inclusão e a diversidade trazem 
muitos benefícios ao negócio.

No que diz respeito à Lei Brasileira de 
Inclusão, vivenciamos um processo de 
novos conhecimentos, de autoafirmação 
das pessoas com deficiência, da 
compreensão mais clara do que significa 
conviver com uma deficiência e de que 
forma essa condição nos impede de 
exercer cidadania, de ter acesso a direitos 
básicos (educação, trabalho, saúde, 
segurança). Muita gente nem sabe que 
existe a LBI. 

IN: Você possui uma carreira de muito 
sucesso no jornalismo. Acredita que sua 
realidade teria sido diferente se não fosse 
uma pessoa com deficiência?

LV: Não conquistei meu primeiro emprego 
por meio da lei de cotas. Comecei na 
profissão em 1996, no jornal A Tribuna, em 
Santos, muito antes de saber que sou uma 
pessoa com deficiência. Entrei como 
webdesigner (ainda estudante) e passei à 

reportagem quando me formei. Depois, no 
ano 2000, pedi demissão e fui trabalhar 
em São Paulo, em agências de 
comunicação corporativa. Algum tempo 
depois, em 2004, após concluir uma 
pós-graduação, voltei às redações. Sendo 
assim, a minha carreira não foi pautada 
pela contratação por meio da lei de cotas. 
Minha experiência no Sistema Globo de 
Rádio foi muito positiva, primeiro porque 
ninguém jamais questionou minha 
competência por causa da deficiência, e 
também porque a agilidade do rádio 
prepara o jornalista para qualquer 
atividade.

IN: Com o blog você contribui para quebra 
de preconceitos, fim do uso de 
terminologias incorretas. Você acredita 
que esse é o seu objetivo maior 
atualmente?

LV: Quando surgiu a possibilidade de criar 
o blog no Estadão, o projeto que 
apresentei defendia a produção de 
notícias, de informações com qualidade e 
abrangência, para aprofundar o 
conhecimento sobre o universo da pessoa 
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com deficiência. Essa meta permanece, é o 
esforço máximo do meu trabalho. 

Um dos principais pontos do blog é eliminar 
as avaliações equivocadas sobre as 
pessoas com deficiência, acabar com os 
estigmas e tentar mostrar, de maneira 
concreta e honesta, uma realidade que 
ainda está invisível para boa parte da 
sociedade.

IN: Você já enfrentou alguma situação de 
preconceito por conta da sua deficiência?

LV: Muitas vezes. Na infância sofri durante 
anos o que hoje chamam de bullying, era 
agredido na escola, tinha vários apelidos 
pejorativos (torto era o mais frequente). Na 
adolescência, quando as sequelas se 
tornaram evidentes, passei por muitas 
situações de exclusão, de isolamento. Mas 
nada disso me atingiu de maneira 
suficientemente forte para me tornar um 
homem rancoroso ou amargurado. Na 
verdade, eu encarava aquilo com muita 
compaixão, porque as pessoas projetam no 
outro suas próprias inseguranças, eu sabia 
que os meus agressores nada mais eram do 
que criaturas inseguras.

IN: Em relação a educação inclusiva, o que 
você acha que precisa mudar para que ela 
realmente aconteça e saia do papel, com a 
lei sendo cumprida e todas as crianças e 
adolescentes com deficiência tenham o 
direito de frequentar a rede regular de 
ensino?

LV: Tenho muita dificuldade em imaginar um 
ambiente educacional no qual seus 
integrantes não acreditam na inclusão, mas 
existe. Recebo relatos frequentes de 
discriminação, perseguição, exclusão. Não 
pode haver inclusão parcial, inclusão com 
segregação. Cumprir a lei é o básico. Há 
instituições totalmente comprometidas com 
a prática inclusiva, que aprimoram suas 
competências, capacitam os profissionais 
envolvidos, investem em recursos de 
acessibilidade e ferramentas para evolução 
de todos os alunos. Mas também existem 
locais que recusam a matrícula de 
estudantes com deficiência, escolas na 
quais grupos pedem a saída de um aluno 
com deficiência porque, para essas 
pessoas, esse aluno atrapalha o 
desenvolvimento dos demais.
Eu defendo a luta pela inclusão e, quando há 
ação discriminatória, declarada ou não, deve 

haver reação, inclusive com acionamento da 
Justiça. É fundamental mostrar que o 
preconceito não vai prevalecer, devemos agir 
com força, rigor, inteligência, agilidade, união 
e combater esse tipo de atitude.

IN: Gostaria de acrescentar algum outro 
comentário?

LV: Está em crescimento, em evolução, um 
movimento de autoafirmação por parte das 
pessoas com deficiência. Um movimento que 
leva muita gente a reconhecer as próprias 
deficiências e compreender com mais 
profundidade a relevância, ou não, dessa 
condição. Mas eu noto uma tendência cada 
vez maior entre pessoas com deficiência de 
identificação como um produto, como algo 
exclusivo, vantajoso, especial. Uma 
percepção de que a sociedade vai incluir 
apenas pessoas dispostas a se submeterem 
a currais específicos, a classificações 
diferentes de 'pessoa'. Noto que a sigla PCD é 
parte desse processo, no qual as pessoas se 
apresentam como 'Fulano de Tal (PCD). Para 
mim isso é horroroso, péssimo, um resumo da 
pessoa à deficiência, totalmente excludente e 
discriminatório, e contrário ao que se busca 
no que diz respeito à inclusão e igualdade.

“Não pode
haver inclusão
parcial, inclusão
com segregação.
Cumprir a
lei é o básico.”

“

“

“ “

“

“

Com muita paciência e carinho 
que transmito a ela, tenho 

certeza que ela transmite aos 
outros e a mim também. 


