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D

ados mostram que pessoas com deficiência melhoram o ambiente de trabalho.

Segundo a gestora do Programa Talento Apoiado do Instituto Mano Down, Darlene Lobo,
o principal obstáculo à contratação de pessoas com deficiência
intelectual é o preconceito por parte das empresas. Segundo ela,
os números comprovam a competência e capacidade dos
profissionais .
Representantes de empresas e entidades manifestaram seu
desejo de que a inclusão de pessoas com Síndrome de Down no
mercado de trabalho seja plena, em alusão ao Dia Internacional da
Síndrome de Down, celebrado mundialmente em 21 de Março.
O Blog da Microsoft dá dicas para transformar o ambiente de
trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência. Vejam
algumas:
Júlio César Aleixo,
 Colha sugestões de seus próprios funcionários ou organização;
funcionário da Farmácia
 Convide os seus colaboradores para um diálogo inclusivo com
Cisplatina - Homeopatia e
Manipulação de Fórmulas questões como: “Quais são os desafios e oportunidades para uma
pessoa com deficiência trabalhar na nossa empresa?”;
 Crie iniciativas para impulsionar a conscientização e aprendizado dos funcionários;
 Identifique oportunidades para acomodar melhor pessoas com deficiências;
Maria Paola Del Carlo
 Adapte o processo de contratação para ser mais inclusivo;
e Florence Puhlmann
 Utilize a tecnologia certa e crie um ambiente de trabalho moderno.
Di Girolamo são
FONTES: www.almg.gov.br e blogs.business.microsoft.com funcionárias da IBNL
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Envelhecimento e Deficiência Intelectual
Como evoluem? Que limitações adicionais o envelhecimento lhes confere? Ganham vida ou
apenas sobrevivem por mais tempo?

QR do Site IBNL

QR do Facebook

Nosso Lar agora tem códigos
QR!

O que é o QR Code?
O QR Code consiste de um
gráfico 2D de uma caixa preto
e branca que contém
informações
préestabelecidas como textos,
páginas da internet, SMS ou
números de telefone.
Este conteúdo pode ser lido
por meio de aparelhos
específicos para este tipo de
código ou de aplicativos
instalados em celulares.
Neste caso, a câmera do
aparelho é usada para fazer a
leitura do código. Fonte:
Tecnologia – iG
Baixe o aplicativo LEITOR DE
CÓDIGO QR em seu celular e
acesse o conteúdo de nossos
canais de comunicação!

A

dquirem aptidões com o tempo adicional? Essas são algumas questões respondidas ao
longo dos 18 capítulos que trabalham cinco temas centrais: Envelhecimento humano;
Deficiência Intelectual e Envelhecimento: Aspectos Sociais e Legais; Aspectos da Saúde, da
atuação multidisciplinar e da família no envelhecimento da pessoa com Deficiência Intelectual.
Estas questões são respondidas no livro Envelhecimento e Deficiência
Intelectual: uma emergência silenciosa, reeditado pela APAE de São
Paulo, e que tem por objetivo fomentar uma discussão atual sobre a
Deficiência Intelectual (DI) e como as pessoas com o funcionamento
intelectual inferior à média também têm, hoje, como todo indivíduo,
potencial de envelhecer com saúde. Além disto é de vital importância
a sociedade estar preparada para lidar de forma adequada com a
questão do envelhecimento em geral e, mais particularmente, das
pessoas com DI.
De acordo com o censo populacional de 2000, que adotou os critérios
da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde da Organização Mundial de Saúde, quase 4% da população
idosa brasileira é formada por pessoas com Deficiência Intelectual.
As projeções da OMS, divulgadas em 2012, mostram que em 2050 a população idosa mundial
será 26 vezes maior do que era em 1950. Da mesma forma, se a população de pessoas com DI
aumentar proporcionalmente, serão cerca de 400 milhões de indivíduos com a deficiência no
mundo. Essas pessoas também alcançaram a Terceira Idade pela maior oportunidade de
convívio social, maior acesso à escola e ao mercado de trabalho e, principalmente, graças aos
esforços dos pais e familiares que muito lutaram e continuam lutando por direitos iguais e pela
inclusão de seus filhos.
Organizada pela primeira vez em 2004 pelo ex-Presidente do Conselho Científico da APAE de
São Paulo, Dr. Antônio dos Santos Clemente Filho (in memoriam), e pela ex-coordenadora do
Instituto APAE de São Paulo, Silvana Groth (in memoriam), a
obra, que está em sua segunda edição, com 18 capítulos, tem
revisão da neurologista infantil Dra. Laura Guilhoto,
coordenadora de pesquisa do Instituto APAE, e traz como
novidade a ampliação dos capítulos com exposições de
especialistas das áreas de saúde, direito e ciências sociais
aplicadas, que promovem uma discussão sobre as pessoas com
deficiência, que adquiriram, como todos, maior longevidade, por vezes com acréscimo
superior a dos demais.
O livro pode ser adquirido no Instituto APAE de São Paulo
através do telefone (11) 5080-7007 ou pelo e-mail instituto@apaesp.org.br. Fonte: Portal
do Envelhecimento - APAE São Paulo
O BOLETIM IBNL NEWS É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DA
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE NOSSO LAR DE CIRCULAÇÃO IMPRESSA E VIRTUAL.
ENDEREÇO: PRAÇA FLORENCE NIGHTINGALE, 56 JARDIM DA GLÓRIA SP
JORNALISTA: CLODOALDO DE L. LEITE Nº 0032611/SP
COMUNICAÇÃO E MARKETING (11) 20661680 – RAMAL 106
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SE NÃO PUDESSE FALAR, COMO SE
COMUNICARIA COM AS PESSOAS?

A

comunicação ocorre quando uma pessoa
transmite uma mensagem para outra
pessoa. Essa interação proporciona troca de
informações, ideias, sentimentos e experiências,
sendo essencial no desenvolvimento humano. As
pessoas se comunicam de diferentes modos, por
meio das expressões corporais, gestos e
vocalizações, além das palavras faladas e escritas.
Por exemplo, podemos demonstrar insatisfação
quando balançamos a cabeça, ou alegria quando
sorrimos. Assim, quando nos comunicamos podemos
usar três meios comunicativos, que devem ser
entendidos como a forma como transmitimos uma
mensagem, sendo eles: 1.) Vocal: sons, murmúrios,
e vocalizações. Envolve o ritmo, velocidade, altura e
entonação da voz. 2.) Verbal: fala. 3.) Não verbal:
olhar, expressão facial, a postura corporal, gestos e
escrita, ou seja, é a expressão de uma mensagem
sem o uso da fala. A importância da linguagem e das
manifestações comunicativas para se comunicar é
necessário desenvolver a linguagem, que envolve o
aprendizado e uso de todas as regras da língua que
falamos e a capacidade de compreender e ser
compreendido. A criança adquire a linguagem
quando aprende a interagir com as pessoas e
experimentar diferentes objetos e situações do
ambiente. Por isso é muito importante que pais,
cuidadores e educadores conversem e brinquem
muito com as crianças. Saber disso tudo é
importante, pois algumas crianças não falam ou tem
dificuldades para falar e desenvolver a linguagem,
mas isso não significa que elas não possam se
comunicar. Nestes casos devemos incentivar e
ensinar o uso de outros meios comunicativos.
Fazemos isso quando “olhamos, observamos e
escutamos” atentamente todas as manifestações
feitas pela criança, dando significado a essas
manifestações para que se transformem em
comunicação.
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MEIOS COMUNICATIVOS
Existem
vários
meios
de
comunicação usados pelas crianças:
Sorriso – Ao sorrir a criança demonstra afeto e mostra também
que está gostando de algo feito com ela.
Choro – Também é uma expressão de sentimento. A criança
pode chorar por muitos motivos: fome, sede, dor, cansaço,
medo, tristeza e quando não gosta de algo.
Expressão facial – Expressam os mais variados sentimentos,
como alegria, tristeza, medo, dor, surpresa, raiva, entre outras.
Gesto de apontar – Esse gesto é importante e deve ser
ensinado, pois a criança pode apontar mostrando à outra
pessoa algo que ela queira.
Gestos sociais – Gestos usados e criados dentro do contexto
social, como aceno de tchau, oi, joia, ok!
Postura corporal – São movimentos feitos pelo corpo que
passam alguma informação sobre nosso estado emocional.
Birra ou agressividade – Este comportamento é, muitas vezes,
encontrado em crianças e jovens que apresentam dificuldades
na fala e que manifestam o que querem ou não, batendo no
outro ou em si, puxando o outro ou um objeto de interesse,
chorando e atirando-se no chão.
Vocalizações – são os sons produzidos.
LEMBRE-SE: Todos esses meios comunicativos são usados pelas
pessoas para se comunicar, complementando a fala. No
entanto, nas crianças que apresentam dificuldades na fala e na
linguagem, esses meios devem ser valorizados, pois, muitas
vezes, é o único
modo da criança
se comunicar.
Um
fonoaudiólogo
pode
orientar
outros
meios
comunicativos
mais elaborados
que ampliarão
ainda mais a
comunicação da
criança.
Fonte:
Orientações
para pais e cuidadores de crianças com Paralisia Cerebral
http://img.org.br/_wps/wp-content/uploads/2016/11/cartilhapc-site.pdf
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NOSSO LAR É CITADO EM LIVRO!

A

lexandre Augusto, bebê adotado com paralisia cerebral e dificuldades motoras, nasceu com limitações físicas que foram sendo
superadas graças ao apoio dos pais adotivos.

Grande parte do seu processo de desenvolvimento se deu durante sua
inserção nos programas da Instituição Beneficente Nosso Lar.
Esta emocionante história é registrada nas páginas de um singelo livro,
que narra o amor dos pais e a força de Alexandre. Alguns capítulos fazem
referência à diferenciação no atendimento da IBNL, que considera a criança como um ser bio-psico-socio-espiritual.
Antes do lançamento (2018) a Sra. Terezinha Rocha entrou em contato
com a Instituição e se seguiram várias conversas por telefone e e-mails. A
família foi orientada por Marisa Puhlmann D’Ávila, coordenadora geral
dos serviços socioassistenciais. Na ocasião, foram cedidos alguns exemplares para divulgação e venda , revertendo o recurso à IBNL.
Fonte: ibnossolar.org.br

Os ex-alunos da FMU Direito Turma DN 54-77
convidam para
Almoço Beneficente a
realizar-se no dia 07 de
Abril de 2019, a partir
das 12h30.
Restaurante ED CARNES,
do ED CARLOS (ex-cantor
da Jovem Guarda)
Endereço: R. Teodureto
Souto, 292 - Cambuci,
São Paulo - SP
01539-000
A renda será revertida para a
Festa Integrativa dos atendidos da Reservas:
Instituição Beneficente Nosso Lar Reinaldo: 11 99970-0999
Valor individual: R$ 60,00 Dirce: 11 3242-5702
Sérgio: 11 2203-1914
Convites incluem almoço,
refrigerante ou água, sobremesa, Daniel: 11 99633-9228 (Albatroz)
Viviane: 97445-5416 (Nosso Lar)
bebidas alcoólicas não estão

11/ABRIL

09/MAIO

inclusas
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Nossos atendidos realizam práticas de exercícios com o
acompanhamento dos técnicos. Na IBNL, temos o "Parque da
Longevidade", especialmente projetado e à disposição do público interno.

Recomendações para a prática regular de
atividade física

S

er fisicamente ativo é uma das atitudes mais
importantes que os seres humanos de todas as
idades podem tomar para melhorar a saúde. Atividade
física é considerada como qualquer movimento que
resulte de contrações musculares voluntárias e que leve
a um gasto energético acima do basal (Caspersen;
Powell & Christenson, 1985). A atividade física é um
comportamento complexo, compreendendo não só
aspectos biológicos, mas também comportamentais,
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psicológicos, socioculturais e ambientais (Sallis et
Saelens, 2000).
Em um indivíduo adulto recomenda-se realizar
no mínimo 150 minutos de intensidade moderada de
atividade física aeróbica por semana ou pelo menos 75
minutos de intensidade vigorosa de atividade física
aeróbica por semana. Atividades de lazer, transporte,
profissional, tarefas domestica, esportes ou exercícios
planejados para sua realidade (U.S Department of
Health and Human, 2008).
As crianças e jovens devem acumular pelo
menos 60 minutos de atividade física moderada ou
vigorosa, diariamente. Inclui brincadeiras, jogos,
esportes, transportes, tarefas, recreação, educação
física, ou exercício programado, no contexto de
atividades da família, escola e comunidade (U.S
Department of Health and human, 2008). A atividade
física proporciona uma oportunidade de se divertir,
estar os amigos e a família, desfrutar do meio ambiente
e melhorar a aparência (Gualano et Tinucci, 2011).
Fonseca e Silva (2002) também destacam a importância
das atividades nos contextos sócio-afetivos, o convívio
em grupo, trabalho em equipe, criatividade e motivação.
Os benefícios da atividade física para a promoção da
saúde são profundamente conhecidos, contudo eles não
são a única razão pela qual as pessoas se tornam ativas.
Soethe, Paulo Ricardo. Guia didático: atividades de
educação física para deficientes intelectuais. / Londrina:
2017
Fonte: https://s3.amazonaws.com/pgsskrotondissertacoes/7df46f56a585d9562f71fc1a2aa39b76.pdf

O Dia Internacional da Mulher, 08 de março, foi lembrado no Nosso Lar!
A Equipe técnica realizou atividades de cuidados com a aparência.
Nossas atendidas tiveram unhas pintadas e uma atenção especial.
Flores e enfeites lembraram que a beleza deve estar presente em nosso
dia-a-dia!
Fonte: ibnossolar.org.br
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Nossos números:
Total de atendimentos no ano de 2018:

66.492
A IBNL oferece atendimento qualificado
à
PcD.
Atuando
na
área Socioassistencial de forma gratuita,
sem qualquer contraprestação do
usuário e de suas famílias.
Destaca-se
a
caracterização
dos
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atendimentos desenvolvidos:
Atendimento
de
Habilitação
e
Reabilitação – apoio à inclusão social
das pessoas com deficiência intelectual –
PcD
Apoio às famílias de pessoas com
deficiência intelectual em situação de
vulnerabilidade e risco social.
Em 2018, ofereceu 3 programas:
Programa Habilitação Comunitária (HC)
– 5.305 atendimentos
Programa Socioeducativo – (SOE) –
34.880 atendimentos
Programa Núcleo De Apoio à Inclusão e
Vida Autônoma para PcD – (NAIVA) –
24.910 atendimentos
No apoio às famílias realizou, em 2018:
1.341 atendimentos
anuais de
orientação e acompanhamento
às
famílias da PcD, realizados no Serviço
Social
Avaliação funcional de desenvolvimento
da PcD – 56 atendimentos

CONHEÇA O NOSSO
SELO
DE 2019!
EM AGOSTO,
APRESENTAREMOS O
SELO COMEMORATIVO
DOS 73 ANOS!
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V

ocê sabia que o
Estado de São
Paulo
conta
com
Turismo Acessível? São
locais preparados para
receber pessoas com
deficiência.
Além da estrutura dos
prédios, em relação à
presença de rampas,
elevadores e banheiros
SELO DA ACESSIBILIDADE
adaptados, atividades
especiais
são
COMUNICACIONAL
promovidas
para
permitir às pessoas com deficiência o acesso ao conteúdo das
produções.
FIQUE DE OLHO.
A PÁGINA DO NOSSO FACEBOOK LANÇOU UMA
ENQUETE:
NÓS QUEREMOS SABER. “QUE ASSUNTO QUE
VOCÊ QUER VER PUBLICADO?”
INCLUSÃO SOCIAL
OU
PRODUTOS E SERVIÇOS
ACESSE E OPINE:
https://www.facebook.com/instituicaobeneficente.nossolar

Espetáculos direcionados, visitas monitoradas e atividades
educativas buscam atender às necessidades especiais dos
visitantes. Entre as ações presentes nas atividades estão a
tradução
em
libras,
audiodescrição,
legendagem,
disponibilização de materiais e de livros em braile ou
audiolivros, por exemplo.
Para identificar e sinalizar iniciativas que contenham recursos
para possibilitar o acesso às pessoas com deficiência, foi
criado o Selo da Acessibilidade Comunicacional.
Fonte: saopaulo.sp.gov.br
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Por ocasião da Festa da
Primavera, no ano passado,
recebemos uma doação de 240
mudas de pitanga, palmito
Jussara e jabuticaba para
distribuição ao público visitante!
Foi um sucesso!!!
Nosso agradecimento ao
Sidney Oliveira, da Ultrafarma.

11 999926492
https://www.facebook.com/palhacoesponjinha
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