
Boletim Informativo da Instituição Beneficente Nosso Lar Abril 2019 Ano 1– edição 4 

página 1 

“ 
Num cenário de crise ambiental sem precedentes, cultivada nas 
entranhas de um modelo de desenvolvimento que vem 
exaurindo numa velocidade assustadora os recursos naturais do 

planeta, com impactos negativos sobre a qualidade de vida da população, não basta denunciar 
o que está errado. É preciso sinalizar rumo e perspectiva, dar visibilidade às soluções 
sustentáveis que fertilizam o campo das ideias para a semeadura de um novo tempo, de um 
novo projeto de civilização. Estas são as questões abordadas em Mundo Sustentável, livro do 
jornalista André Trigueiro da Editora Globo. A obra reúne uma seleção de artigos, entrevistas e 
comentários do jornalista veiculados na Rádio CBN, no canal a cabo Globo News, no jornal O 
Globo e no site Ecopop. Alguns dos principais temas da atualidade – aquecimento global, água, 
biodiversidade, consumo irracional dos recursos naturais, lixo, energia, meio ambiente nas 
cidades – aparecem em lugar de destaque, com a preciosa colaboração de especialistas 
convidados pelo autor para comentar os assuntos abordados.”  

https://visaoespiritabr.com.br/noticias/valorizacao-da-vida-espiritismo-e-prevencao-do-suicidio 

LIVROS PUBLICADOS POR 

ANDRÉ TRIGUEIRO  

Cidades e Soluções – Como 

construir uma sociedade 

sustentável: 2017, Editora 

Leya 

Viver é a Melhor Opção – A 

Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo: 

2015, Editora Correio Fraterno. 

Mundo Sustentável 2 – Novos Rumos para um 

Planeta em Crise: 2012, Editora Globo. 

Espiritismo e Ecologia: 2009, Editora Federação 

Espírita Brasileira. 

Mundo Sustentável – Abrindo Espaço na Mídia 

para um Planeta em transformação: 2005, 

Editora Globo. 

Meio Ambiente no Século 21: 2003, Editora 

Armazém do Ipê/Autores Associados. 

 

VOCÊ SABIA ?...  

...que André Trigueiro, da 

Globo News, esteve na 

Instituição Beneficente 

Nosso Lar em duas 

ocasiões?  A primeira foi 

em 29 de maio de 2010, 

realizando a palestra “Espiritismo e 

Ecologia”, título de seu livro. Em virtude do grande sucesso desta 

palestra ele retornou em novo encontro no dia 6 de novembro do 

mesmo ano, abordando um tema não menos importante e de grande 

interesse geral: "Valorização da vida: Espiritismo e Prevenção do 

Suicídio".  

MUNDO SUSTENTÁVEL 



Boletim Informativo da Instituição Beneficente Nosso Lar Abril 2019 Ano 1– edição 4 

MODA INCLUSIVA 

E 
 se você tiver algum tipo de deficiência física e necessidades especiais, como acha que a moda fica? 

Leny Pereira, professora da área de Moda do Senai de Cianorte, no Paraná, parou para pensar melhor sobre 
isso e resolveu desenvolver roupas especiais. Depois de conhecer um menino tetraplégico, de 12 anos, ela 

prometeu que criaria uma roupa exclusiva para ele - e assim, quase sem querer, deu inicio ao projeto "Roupas para 
PcD (pessoas com deficiência)". Leny criou uma coleção toda adaptada para crianças e adolescentes com deficiência 
motora, a partir de um estudo chamado 4ª dimensão de modelagem, que observa o movimento do corpo e suas 
articulações. Isso significa que as peças têm detalhes que facilitam o vestir, como um recorte nas costas ou um 

deslocamento na costura. Os aviamentos - de 
plástico ao invés de ferro - deixaram as roupas 
mais confortáveis. Mas, mesmo com tanta 
novidade, não há grandes diferenças quando o 
assunto é produção. "Os acabamentos e costuras 
são os mesmos já utilizados na confecção 
industrial. O deslocamento não muda o processo 
normal", garante a professora.  Segundo ela, não 
existem roupas com modelagem especial para os 
deficientes jovens que atendam a necessidade e, 
ao mesmo tempo, estejam na moda, com cores 
alegres, estampas e cortes atuais. Hoje, a maioria 
das crianças deficientes utiliza roupas de 
tamanho maior, com algum tipo de adaptação 
caseira. "Geralmente a mãe tem que improvisar, 
fazendo aberturas laterais para vestir com mais 
facilidade", afirma. O projeto foi todo elaborado 

para atender crianças e adolescente com paralisia em membros superiores e inferiores, além de pessoas em 
reabilitação pós-cirúrgica. "As peças atendem não só aos cadeirantes, mas todas as pessoas com dificuldade motora, 
que podem ter um comprometimento leve ou grave dos movimentos", explica. 
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FONTE: vilamulher.com.br 

SITE 

Como você se sente à frente de um projeto que democratiza a moda? 

 
Sentir, talvez seja a palavra deste projeto. Existe muito sobre moda, seu desdobramento enquanto comportamento, 
tendências, e até mesmo o reflexo de uma sociedade. São vários sentimentos que sustentam essa ideia. Hoje me sinto 
muito feliz e realizada com a contribuição do meu trabalho para tornar possível e mais agradável o dia dessas pessoas. 
A moda existe porque existem pessoas e a democratização da mesma é um direito de todos os indivíduos. A pessoa 
com deficiência é um consumidor. Assim como os demais, eles chegaram ao mercado de trabalho, conquistaram 
espaços, e porque não, o mercado de moda? É um grande desafio com certeza, mas apaixonante e de muita essência 
humana. 



N 
ós, da Instituição 

Beneficente Nosso Lar, 

recebemos o REGISTRO 

DO IMPACTO SOCIAL – IOK, sobre o 

5º ano da Corrida e Caminhada 

OLGA KOS, realizada em 

31/03/2019.  

Consideramos de grande 

importância este instrumento de 

avaliação da satisfação dos 

participantes.  

Pudemos mensurar a grandiosa 

empreitada social, mediante os 

10.195 inscritos, lendo as respostas 

das 680 pessoas, sendo 200 PcD, 180 familiares e 300 atletas, como amostragem.  

As perguntas da pesquisa foram fundamentais para conhecermos a abrangência do evento, destacando um público já 

cativo na participação anual (61,11%), sendo que 68,89% demonstrou total satisfação com a proposta.  

Além disto, o nível de confiabilidade na organização do evento é percebido quando muitos familiares sentem-se 

seguros em permitir que seus filhos participem sozinhos da corrida (27,78%), e outros não o fariam apenas devido ao 

grau de mobilidade bastante reduzido.  

A participação de atletas serve como referência ao público, sendo bastante positiva esta inclusão. O fato de termos 

esportistas influentes e engajados nas questões sociais (76,6%) indica uma conscientização cada vez maior, que 

favorece a causa.  

O público entrevistado apresentou variados motivos para a participação, desde a mobilização para ajudar (40%), até 

outros, como conscientizar sobre inclusão, correr, conhecer a causa, divulgar a causa, ajudar o próximo, etc.  

Durante o evento, os participantes com deficiência realizaram a caminhada de 5 km. Destaca-se a maturidade nas 

respostas das pessoas com deficiência, sendo que 40% afirmou que gostaria de realizar a corrida juntamente com os 

corredores mais ativos. Essa resposta indica que a diversidade é uma excelente mobilizadora de incentivos à pessoa 

com deficiência. 

FONTE: REGISTRO DE IMPACTO SOCIAL DA DO 5º ANO DA CORRIDA E CAMINHADA IOK - INSTITUTO OLGA KOS 
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O Nosso Lar está sempre presente nos eventos esportivos do Instituto Olga Kos. Nas imagens abaixo, grupo de pais  e  atendidos compareceu na 4ª. Corrida e 
Caminhada Inclusiva, em 03/12, sob orientação da coordenadora Rachel. 
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REATECH 2019: JÁ FEZ SEU CREDENCIAMENTO? 

O 
rganizada e 
promovida pela Cipa Fiera 
Milano,     a Reatech – Feira 

Internacional de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 
é considerada a principal feira do setor 
na América Latina. A cada edição, reúne 
cerca de 300 expositores dos 
segmentos de agências de emprego 
voltadas para pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, instituições 
financeiras, fabricantes de cadeiras de 
rodas, departamentos de recursos 
humanos, indústrias farmacêuticas, 
indústrias dos segmentos de animais 
treinados, veículos adaptados para 
deficientes físicos (carros, ônibus, vans), 

fabricantes de aparelhos auditivos, equipamentos especiais, materiais 
hospitalares, higiene pessoal, próteses e órteses, terapias alternativas, turismo 
e lazer. 

Em 2019, a feira acontecerá entre os dias 13 e 16 de junho (13 e 14, das 13h 
às 20h, e 15 e 16, das 10h às 19h). A 16ª edição de Reatech será em um dos 
novos pavilhões do São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, a fim de 
atender plenamente as necessidades de seus expositores e visitantes. Serão 4 
dias de evento recheados de atividades culturais e sociais, como: equoterapia, 
teste drive de carros adaptados, quadras poliesportivas, seminários, 
workshops e oficinas com profissionais renomados. 
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Acessibilidade 

Adaptações 

Agências de Emprego 

Animais Treinados 

Aparelhos Auditivos 

Aparelhos e Equipamentos Especiais 

Avaliação Física 

Bancos e Instituições Financeiras 

Cadeiras de Rodas 

Departamentos de RH 

Distribuidores de Produtos 

Educação, Aprendizado e Treinamento 

Entidades Públicas e Privadas 

Equipamentos Hospitalares 

Esportes Adaptados 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Hidroterapia 

Higiene Pessoal 

Home Care 

Indústria Farmacêutica 

Informática 

Livros e Publicações 

Produtos Ortopédicos 

Próteses e Órteses 

Terapias Alternativas 

Test-drive de Cadeiras de rodas 

Motorizadas 

Turismo e Lazer 

Por que visitar? 

As principais soluções em produtos e tecnologias embasadas em estudos, 
pesquisas e inovações serão exibidas pelos expositores, proporcionando ao 
público visitante a chance de atualização e aprimoramento profissional. Por 
ser focada nas mais atuais tendências de no setor. Veja os segmentos que 
estarão presentes: 

VEJA ABRIL 

REATECHBRASIL 
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LIVROS DE CLÁUDIA WERNECK FALAM DE 
INCLUSÃO PARA CRIANÇAS 

C 
LAUDIA WERNECK é jornalista formada pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1980) e tem especialização em Comunicação e 
Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz (1998). Ativista política, 

articulista, empreendedora social, palestrante internacional, pesquisadora 
e consultora 
especializada em 
inclusão, direitos 
humanos, 
discriminação e 
diversidade, 
Claudia Werneck 
é a única escritora 
brasileira com 
obras 
recomendadas 
simultaneamente 
pela UNESCO e 
UNICEF. É autora 

de 14 títulos para crianças e adultos/as, com mais de 400 mil livros 
vendidos em português, inglês e espanhol (WVA Editora) no Brasil e exterior. Em 2002, idealizou e fundou, a partir de 
sua obra, a Escola de Gente – Comunicação em Inclusão, que forma jovens para uma sociedade inclusiva. Com mais de 
60 reconhecimentos e premiações nacionais e internacionais, a ONG “Prêmio Direitos Humanos” e “Ordem do Mérito 
Cultural” da presidência da República. De 2002 a 2017,  a Escola de Gente já sensibilizou mais de 500 mil pessoas para a 
causa da inclusão em 23 estados de todas as regiões do Brasil e em 19 países das Américas, Europa, África e Oceania.                                                                                                                                                              
fonte: WVA Editora 
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Livros de Cláudia Werneck sobre Sociedade Inclusiva 
QUEM CABE NO SEU TODOS?-WVA 

NINGUÉM MAIS VAI SER BONZINHO NA SOCIEDADE INCLUSIVA-WVA 

MUITO PRAZER, EU EXISTO-WVA 

ACESSIBILIDADE ATITUDINAL  (TRECHO DE ENTREVISTA PARA A REVISTA REAÇÃO ) 

RR – O lema da Escola de Gente é “comunicação em inclusão”. Como você analisa o papel da comunicação para uma efetiva 
inclusão das pessoas com deficiência? 

CW – Tudo passa pela comunicação. E é na comunicação que se dão as mais graves formas de discriminação. Eu me refiro ao 

processo de comunicação. Por exemplo, de que adianta pintar de vermelho um extintor de incêndio para uma pessoa que é cega ? 

O quanto é discriminatório anunciar em um programa de rádio (ou rádio comunitária) uma oportunidade de emprego se o jovem 

surdo não escuta? O ideal, nesse caso, seria que o anúncio viesse acompanhado da informação: “por favor, passe às pessoas 

surdas que você conhece essa informação”. Isso é comunicação acessível, para todas as pessoas. A mãe de todas as acessibilidades 

é a acessibilidade atitudinal. A ausência de acessibilidade na comunicação impede a liberdade de expressão e também interfere no 

processo democrático negativamente. Para a Escola de Gente não há desenvolvimento sem sustentabilidade. Não há vida sem 

sustentabilidade. Não há sustentabilidade sem acessibilidade. É a partir dessa conceituação que a 

Escola de Gente concebeu e executou, em seus 14 anos de existência, 32 projetos, praticamente 

todos envolvendo a formação de jovens mais aptos a não discriminar em função de desigualdades e 

diferenças de quaisquer naturezas. A ampla, diversificada, gratuita e cotidiana oferta de recursos de 

acessibilidade na comunicação é a marca nacional e internacional da Escola de Gente.                     

Leia mais em: https://revistareacao.com.br/entrevista-claudia-werneck/ 
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VIVO KEYD  

Aniversário Solidário 
A Mãe de Francisco, Sra. Letícia Nardini da Silva, 

solicitou aos convidados da festa de aniversário 

que substituíssem os presentes por ovos de 

Páscoa para os atendidos do Nosso Lar! 

E no dia 22/04/19 vieram fazer a entrega 

(Francisco é o bebê da foto) 

CLÍNICA ESTÉTICA DO SORRISO 
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O Serviço Social da Instituição Beneficente Nosso Lar 

realiza, quinzenalmente, reuniões e palestras voltadas para 

os interesses dos familiares de seus  atendidos. São 

convidados profissionais de diversas áreas, promovendo o 

esclarecimento de dúvidas e trazendo conhecimento de 

diversos assuntos.  

Tema: Relações Interpessoais – Dia: 09/04/2019 – Palestrante: 

Eliana A. Conquista – Psicóloga e Escritora.  

Projeto Crescer é o nome de uma atividade que sela a 
parceria entre o Círculo Militar de São Paulo e a 
Instituição Beneficente Nosso Lar. As ações são 
ministradas aos participantes do projeto, atendidos do 
Nosso Lar. 

O grupo é acompanhado pela equipe técnica da IBNL, 
seguindo semanalmente em veículo cedido pelo clube 
para realizar externamente as atividades. O projeto tem 
como programação interações lúdicas e esportivas, 
visando incentivar o companheirismo, melhorar aspectos 
comportamentais, além de ensinar sobre noções de 
higiene, saúde e cidadania. Os profissionais 
especializados do Círculo Militar recepcionam o Nosso 
Lar às segundas-feiras, das 9h00 às 11h30 . 

Portanto, é uma oportunidade valiosa de inclusão social. 
A participação nas aulas adaptadas de educação física 
apresenta excelentes resultados. Nas fotos ao lado, 
alguns registros dos atendidos da IBNL nas dependências 
e quadras esportivas do clube (incluindo imagens 
extraídas de revistas do Círculo Militar, em diversos anos, 
divulgando amplamente o Projeto Crescer aos 
associados!). 

Oferecemos nosso agradecimento a todos os envolvidos. 

São ações como essa que promovem a convivência e a 

inserção da pessoa com deficiência na sociedade . 
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01/05 - DIA DO TRABALHO 

02/05 - VISITA MONITORADA  

3,4 E 5/05 - BAZAR DAS MÃES 

09/05 - SALDÃO MENSAL 

12/05- DIA DAS MÃES 

  

 

NOVO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DA IBNL. 

PARA DESCANSO NA HORA DO ALMOÇO! 

CONTINUEM DOANDO A NOTA 

FISCAL PAULISTA PARA O 

NOSSO LAR.  

COLETA NA RECEPÇÃO. 

BRECHÓ DO NOSSO LAR 

ABRE DE SEGUNDA SEXTA,  

DAS 8h00 ÀS 16h00. 

ACEITA CARTÕES.  


