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Quando Lara, minha filha caçula nasceu e ficou cega, eu era professora de 
geografia e por mais que amasse minha profissão, tive imediatamente uma 
certeza: minha prioridade a partir daquele momento era a educação de mi-
nha filha e para ela eu devia me dedicar inteiramente. Queria aprender rapi-
damente como educar Lara e comunicar-me com uma criança que não enxer-
ga, passou a ser meu desafio. Como fazer para que ela descobrisse o mundo? 
Como proporcionar à minha filha as mesmas oportunidades de aprendizado e 
desenvolvimento de todas as crianças? Usando a visão as crianças aprendem 
por imitação, mas, as crianças cegas tem que aprender de outra forma a do-
minar cada movimento. Entender tudo sobre deficiência 
visual, inventar brincadeiras e brinquedos que aju-
dassem Lara a compreender o mundo, mostrar-lhe 
como usar os outros sentidos que não o visu-
al para seu aprendizado, passou a ser meu 
objetivo. Tenho certeza de que juntas nós 
conseguimos, Lara foi se desenvolvendo e 
se integrando ao ambiente. Fiz o curso de 
Pedagogia, me especializei no ensino de 
pessoas com deficiência visual e fui tra-
balhar como voluntária. Quanto mais 
eu sabia sobre deficiência visual e via o 
desenvolvimento de Lara, mais adqui-
ria uma certeza: queria colaborar para 
uma mudança na situação das crianças 
com deficiência visual em nosso país. 
Pensava na dificuldade dos pais, na preca-
riedade de serviços especializados, falta de 
intervenção precoce, de apoio e suporte às 
famílias, creches e escolas. E foi ai que come-
çamos a ter um sonho, eu e Victor, meu marido: 
dar às crianças com deficiência visual de nosso país 
a oportunidade de educação com os melhores recursos 
existentes, compartilhar com as mães tudo o que aprendíamos. 
Em meu trabalho via centenas de crianças precisando de apoio e o máximo 
que conseguiam era um atendimento mensal. Via a dificuldade das famílias, 
completamente carentes de informações e recursos. Há 27 anos, conseguimos 
realizar nosso sonho. Este sonho tinha um nome – Laramara.
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A LARAMARA

A LARAMARA foi fundada em 1991, em uma casa no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo, por 
um casal motivado pela experiência educacional junto a sua filha mais nova que ficou cega devido a 
uma retinopatia da prematuridade. O nome da organização homenageia filha e mãe, demonstran-
do a inspiração familiar para as ações institucionais pela causa da pessoa com deficiência visual.
Inicialmente, o trabalho focava a assistência oftalmológica e a intervenção precoce a crianças de 0 a 
6 anos, período crucial no desenvolvimento infantil. Com o tempo, as instalações foram ampliadas, 
com a mudança para a atual sede na Barra Funda, localizada na mesma região da cidade; o atendi-
mento foi estendido a todas as faixas etárias e a pessoas com múltiplas deficiências e os programas, 
projetos e parcerias multiplicaram-se.

A LARAMARA tornou-se pioneira tanto na forma de atendimento integral aos participantes das 
atividades institucionais como pela criação e produção das primeiras máquinas Braille e bengalas 
dobráveis brasileiras, de mais de 100 brinquedos pedagógicos acessíveis, de livros especializados 
e de produtos de tecnologia assistiva e pela implementação de unidades de negócios com vistas à 
sustentabilidade financeira. São também marcos desta longa história a formação de uma equipe 
multidisciplinar altamente capacitada, o acolhimento oferecido a todos os que procuram a insti-
tuição, a incorporação das famílias e escolas ao trabalho realizado, o assessoramento sobre temas 
relativos às áreas de atuação e a expansão progressiva de seu trabalho a pessoas com deficiência 
visual e a instituições diversas de todo o território nacional.

Com 300 profissionais (sendo 160 na unidade de negócios Gráfica), outras 140 pessoas voluntárias e 

1.500 pessoas beneficiadas a cada ano, além de uma crescente atuação em advocacy a favor da cau-
sa da deficiência visual, a LARAMARA tem hoje um papel importante no impacto social gerado pela 
inclusão das pessoas com deficiência visual e na transformação positiva da sociedade nos campos 
da acessibilidade e da diversidade humanas.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO
Promover o desenvolvimento integral da pessoa com

deficiência visual, por meio de atendimento direto, ações de
assessoramento e defesa e garantia de direitos, para a sua

autonomia e inclusão social.

VISÃO
Ser o centro nacional de excelência e referência

para pessoas com deficiência visual.

PRINCÍPIOS
Excelência, Equidade social, Ética, Acolhimento.

VALORES
Acompanhamento integral, Inclusão social,

Cooperação, Dinamismo, Integridade.



SUSTENTABILIDADE
Desde 1998, Laramara criou, em momentos diversos, unidades de negócios 
para a sustentabilidade financeira da Instituição, que são: 

PRODUÇÃO DE MÁQUINAS BRAILLE E
BENGALAS LONGAS
A LARAMARA é a única fabricante nacional de máquinas 
Braille, sendo o produto produzido com peças 100% bra-
sileiras, fato esse que veio a baratear o custo final do 
produto, mantendo a melhor qualidade. Desde o iní-
cio da fábrica, em 1998, estima-se que foram distribuí-
das 10 mil máquinas pelo território nacional. A equipe 
deste setor é composta por 9 pessoas: 7 na produção e 
2 que atuam na impressão em Braille.
Além da produção de máquinas, o setor produz bengalas 
longas e dobráveis e fornece alguns serviços, como: asses-
soria para o uso da máquina braille e da máquina de impres-
são em braille, impressão e laudos sobre qualidade de textos 
em braille, Revisão de braille em caixas de medicamentos e manu-
tenção de máquinas e bengalas.

LARATEC
A Laratec é a unidade de negócios da Laramara para 
a promoção da tecnologia assistiva. Dispõe de uma 
gama farta de produtos e serviços de software, 
produtos adaptados para a acessibilidade, para o 
bem-estar e uma melhor qualidade de vida da pes-

soa com deficiência visual e sua equipe é composta 
por 5 profissionais.
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GRÁFICA
Atuante no mercado desde 1997, é especializada na 
produção de bulas para o mercado Farmacêutico, 
Cosmético e Veterinário.
Está capacitada dentro das normas rigorosas das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF/GMP), ditadas através da 
ANVISA, pelas normas da RDC 17. 

TELEMARKETING
Além da captação de recursos, o telemarketing 

divulga os trabalhos realizados na Instituição, bem 
como campanhas informativas para conscientiza-
ção da população acerca de questões referentes à 
deficiência.
Atualmente a equipe conta com 46 pessoas, 
sendo 1 coordenadora, 3 supervisores, 28 opera-
dores, 10 mensageiros (motoboys) e 2 auxiliares 

administrativos.

LOJA BRINCANTO
A Brincanto é uma loja especializada em brinquedos 
lúdicos e pedagógicos adaptados para crianças com 

deficiência visual.

BAZAR 
Criado em agosto de 2009, o Bazar Laramara funciona 
permanentemente e sua renda é revertida totalmente 
para as atividades e projetos da instituição.
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ESPAÇOS 
A Laramara dispõe de edifícios que foram projetados pensando na pessoa com deficiência, buscan-
do a concepção arquitetônica de acessibilidade universal. 
Os espaços utilizados para realização das atividades possuem ótimas condições de organização e 
higiene, bem como de acessibilidade, pois suas portas, móveis, e demais materiais são sinalizados 
com piso tátil e placas de identificação em braille, em tinta com tipos ampliados e com objetos de 
referência em todos os andares. Todos os funcionários da Laramara são orientados para conduzir 
corretamente as pessoas com deficiência visual dentro e fora da organização. 

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS
• REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNAS);

• CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) Nº 44006.001044/96-33;

• INSCRIÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOB Nº 0021/2015;

• INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS), DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, SOB Nº761/2012;

• INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(CMDCA-SP), SOB Nº 1288/2007;

• ISENÇÃO ITCMD, Nº 81096.922825/2016;

• CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS;

• CADASTRO NO SISTEMA PRO SOCIAL Nº 6997/2009;

• CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMADS),
SOB Nº26.491;

• CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES Nº 0021/2015.
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CTO)
DE ZERO A 20 ANOS E 11 MESES
Este programa visa garantir o direito da criança e adolescen-
te com deficiência visual ao atendimento especializado 
devido e em tempo hábil, ao longa da infância e adole 
cência fortalecendo os vínculos familiares e comuni-
tários, a aprendizagem, o desenvolvimento integral 
e atividades de vida autônoma, permitindo um 
espaço de convivência entre as famílias, crianças e 
adolescentes.
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PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO JOVEM E AO 
ADULTO (PROCEJA)
A PARTIR DE 15 ANOS E SEM LIMITE DE IDADE
O programa trabalha na perspectiva de ampliar as 
possibilidades de autonomia, inclusão social, acessi-
bilidade e melhoria na qualidade de vida da pessoa 
com deficiência visual, por meio de atendimento es-
pecializado e um conjunto integrado de ações sociais, 
culturais e de aprendizagem de competências gerais e 
específicas, considerando as possibilidades de atuação 
destes jovens, adultos e idosos.
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APLICAÇÃO DE RECURSOS
Os recursos destinados são aplicados em programas, projetos e ações que beneficiam crianças, 
adolescentes, jovens e adultos com deficiência visual e ou com múltiplas deficiências associada 
a deficiência visual, juntamente com suas famílias, oferecendo atendimento integral, atividades 
socioeducativas, culturais, preparação para o trabalho e assessoramento e ações de defesa e 
garantia de direitos.

NÚMEROS DO ANO 2016
Capacitações internas e externas;

Visitas monitoradas a instituição: com uma média mensal de 85 pessoas, sendo 
367 estudantes, 172 profissionais de empresas, 66 profissionais de instituições de ensi-
no, 106 pessoas de instituições especializadas, 118 pessoas da comunidade em geral e 
42 pessoas de outras instâncias;

Atendimentos em ações voltadas à comunidade, sendo 383 reuniões com instituições 
de ensino: 383, 591 oficinas, cursos, palestras e reuniões, 217 atividades de cultura e 
lazer, 166 atividades sociopolíticas, 1.324 Visitas monitoradas, 2.985 Cursos e capacita-
ções (avaliação funcional, braille, brincar para todos, informática e outras tecnologias;

Atendimentos por meio dos programa de atendimento ao jovem e ao adulto (proceja) e 
programa de atendimento à criança e ao adolescente (cto) e seus projeto.

1.313

937

5.666

47.492 
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RELATÓRIO FINANCEIRO
O ano de 2016 foi desafiador do ponto de vista econômico, porém a Laramara conseguiu executar seus 
programas, projetos e suas atividades administrativas por meio das receitas geradas pelos doações e 
apoio dos seus diversos parceiros e mantenedores, e também pelas receitas de seus negócios sociais.
O Gráfico abaixo demostra os percentuais de receita geradas no ano de 2016, separadas por tipo de 
entrada. 

O Balanço Patrimonial da Laramara foi auditado pela DELOITTE BRASIL, aprovado e publicado em 
mídia impressa por meio do Jornal da Cidade de São Paulo, edição de 31/10/2017.

PARCEIROS E MANTENEDORES
PARCEIROS                    TIPO DE PARCERIA

• PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO         PATROCÍNIO
• SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARCERIA
• FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     PATROCÍNIO
• PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES       PATROCÍNIO
• ONCB – ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS DO BRASIL /ULAC –
UNIÃO LATINOAMERICANA DE CEGOS      PARCERIA
• FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO –
FUNDAÇÃO OSESP         PARCERIA
• UPS FOUNDATION DO BRASIL       PATROCÍNIO
• ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO    PATROCÍNIO
• FÓRUM PAULISTA DE ENTIDADES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  PARCERIA
• CENTRO DO VOLUNTARIADO DE SÃO PAULO     PARCERIA
• BANCO BLADEX         PATROCÍNIO
• HIGILIMP          PATROCÍNIO
• INSS – CENTRO         PARCERIA
• SERENIDADE DO TOQUE        PARCERIA
• VER COM PALAVRAS        PARCERIA
• JP MORGAN          PARCERIA
• COLÉGIO NOSSA SRA. DAS GRAÇAS, COLÉGIO NOVO RUMO,
ESCOLA PLAY PEN, ESCOLA STANCE DUAL, EMEF GABRIEL PRESTES,
ENTRE OUTRAS         PARCERIA
• PASTORAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO) PARCERIA
• FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO /
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS:
SETOR DE VISÃO SUBNORMAL       PARCERIA
• ATADOS          PARCERIA
• CENTRAL GERAL DO DÍZIMO PRÓ-VIDA      PATROCÍNIO
• REDE DE SALÕES DE BELEZA JACQUES JANINE E VULT COSMÉTICA  PARCERIA
• EMPRESA QUINTILES BRASIL       PARCERIA
• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ/CENTROS ESPECIALIZADOS DE
• REABILITAÇÃO (CER) COM HABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA VISUAL
(GUAIANAZES, CIDADE ADEMAR E PENHA)     PARCERIA
• DERDIC - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA
• COMUNICAÇÃO/PUCSP        PARCERIA
• CRIA – CENTRO DE REFERÊNCIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA/UNIFESP PARCERIA
SEAPP – SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO E
FONOAUDIOLÓGICO         PARCERIA
• MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO     PARCERIA
• METRÔ DE SÃO PAULO        PARCERIA
• INSTITUTO TOMIE OHTAKE       PARCERIA
• DIDU LOSSO         PARCERIA
• EMIA – ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA    PARCERIA
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laramara.org.br

@laramaraoficial

@laramaraoficial

laramara@laramara.org.br

11 3660.6400


