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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 minha filha e para ela eu
devia me dedicar inteiramente. Queria
aprender rapidamente como educar Lara
e comunicar-me com uma criança que
não enxerga. 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 dominar cada movimento.
Entender tudo sobre deficiência visual,
inventar brincadeiras e brinquedos que
ajudassem Lara a compreender o mundo,
mostrar-lhe como usar os outros sentidos que não o visual 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 trabalhar como
voluntária. Quanto mais eu sabia sobre deficiência visual e via o desenvolvimento
de Lara, mais adquiria uma certeza: queria colaborar para uma mudança na situação
das crianças com deficiência visual em nosso país. Pensava na dificuldade dos pais,
na precariedade de serviços especializados, falta de intervenção precoce, de apoio e
suporte às famílias, creches e escolas. E foi aí que começamos 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.
Mara O. Campos Siaulys | Presidente

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, demonstrando 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 atendimento foi estendido a todas as
faixas etárias e a pessoas com múltipla deficiência 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 instituição, a participação ativa 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 causa 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 humana.
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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.
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SUSTENTABILIDADE
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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 produzidas com
peças 100% brasileiras, fato esse que veio a
baratear o custo final do produto, mantendo
a melhor qualidade. Desde o início da fábrica,
em 1998, estima-se que foram distribuídas
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: assistência técnica da máquina braille
e da impressora em braille, impressão e laudos sobre
qualidade de textos em braille, revisão de braille em
caixas de medicamentos e manutenção de máquinas e
bengalas.

LARATEC
A Laratec é a unidade de negócios da
Laramara para a promoção de tecnologia assistiva. Dispõe de uma gama de
produtos e serviços de software,
produtos adaptados para a acessibilidade, para o bem-estar e uma melhor
qualidade de vida da pessoa com
deficiência visual e sua equipe é composta por 5 profissionais.

BAZAR
Criado em agosto de 2009, o Bazar
Laramara funciona permanentemente e sua
renda é revertida totalmente para as
atividades e projetos da instituição.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS
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GRÁFICA LARAMARA
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
conscientização da população acerca de questões referentes à deficiência.
Atualmente a equipe conta com 46 pessoas, sendo 1 coordenadora, 3
supervisores, 28 operadores, 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.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS
PREMIAÇÕES
● Finalista do Prêmio Criança 2018 –
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e
do Adolescente

● Prêmio 1º Marco da Paz “Inclusão sem
Limites”, Mensageiro da Paz, da
Associação Comercial de São Paulo

● 7º Prêmio Cabelo & Cia – 2º Lugar de
Projeto Social - Muito Além da Beleza
(Chloé Gaya da Jacques Janine e Tacla em
parceria com Laramara) - Curso de
Automaquiagem para mulheres com
deficiência visual

CERTIFICAÇÕES/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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ESPAÇOS
A Laramara dispõe de edifícios que foram projetados pensando na pessoa com
deficiência, buscando 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 salas, 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.
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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 adolescente com
deficiência visual ao atendimento especializado em tempo hábil, ao longo
da infância e adolecência fortalecendo os vínculos familiares e
comunitários, 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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CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

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, acessibilidade e melhoria na
qualidade de vida da pessoa
com deficiência visual, por
meio de atendimento especializado 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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NÚMEROS DO ANO 2018
ATENDIMENTOS
46.304
Atendimentos por meio dos
programas;
1.215
Pessoas com deficiência visual
atendidas diretamente;
30.802
Atendimentos à pessoa com
deficiência visual;
15.502
Atendimentos à família;
89
Atendimentos diários em média.

DOAÇÕES
78
Máquinas braille doadas;
105
Bengalas longas (84 brancas e
21 verdes);
12
Mobiliários adaptados;
24
Utensílios adaptados;
2
Pré-bengalas;
3
Brinquedos adaptados;
155
Exemplares de livros sobre
deficiência.

ATENDIMENTOS EM AÇÕES VOLTADAS
À COMUNIDADE
297
Cursos e Oficinas;
47
Palestras e bates papos;
170
Reunião com instituições;
68
Seminários;
90
Atividades de cultura;
111
Apoio a universitários para
pesquisas científicas, estágios e
visitas técnicas.
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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 múltipla deficiência 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.
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PARCEIROS E MANTENEDORES
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48 parcerias firmadas no ano de 2018, sendo elas articulação em rede,
parcerias com órgãos governamentais nacionais e internacionais, empresas
privadas, instituições da sociedade civil de apoio a projetos sociais,
comunidade científica, entre outras.
PARCEIROS

TIPO DE
PARCEIRIA

● PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO –
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

PATROCÍNIO

● FÓRUM PAULISTA DE ENTIDADES DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

PARCERIA

● CENTRO DO VOLUNTARIADO DE SÃO PAULO
Projeto: SELO ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

PARCERIA

● INSS

PARCERIA

● SERENIDADE DO TOQUE

PARCERIA

● VER COM PALAVRAS - Lívia Motta

PARCERIA

● JP MORGAN

PARCERIA

● ESCOLAS PARTICULARES E PÚBLICAS (Escola Camb,
Colégio Maranata, Colégio Semear, Escola Pinheiro, Escola Oswald
de Andrade, EMEF Gabriel Prestes, Escola Stance Dual, entre outras)

PARCERIA

● PESSOAS FÍSICAS

PATROCÍNIO

● FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO/Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas:
Setor de Visão Subnormal

PARCERIA

● FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO - Instituto de Pediatria

PARCERIA

● ATADOS - Organização não governamental (ONG), de plataforma
social que conecta pessoas e organizações, facilitando o engajamento
nas mais diversas possibilidades de atuação do voluntário e
sua família
PARCERIA
● REDE DE SALÕES DE BELEZA JACQUES JANINE E
VULT COSMÉTICA

PARCERIA

● SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CENTROS
ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO (CER) com habilitação
em deficiência visual (Guaianazes, Cidade Ademar, Ipiranga e M’Boi
Mirim 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

PARCEIROS E MANTENEDORES
● SEAPP – Serviço de Atendimento Psicológico, Psicopedagógico e
Fonoaudiológico

PARCERIA

● MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO – Vera

PARCERIA

● METRÔ DE SÃO PAULO

PARCERIA

● Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (USP/FFLCH)

PARCERIA

● Grupo Retina São Paulo/Retina Brasil

PARCERIA

● Bikxi

PARCERIA

● Sailling Sense

PARCERIA

● Renova Centro 20/30

PARCERIA

● Galeria do Rock Virada Inclusiva

PARCERIA

● GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) do Museu Paulista
(Universidade de São Paulo) – com o grupo Wikimedia no Brasil,
o CEPID NeuroMat da Universidade de São Paulo e a
Faculdade Cásper Líbero
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COOPERAÇÃO
TÉCNICA

● University of Glasglow

PARCERIA

● Governo do Estado São Paulo - Secretaria da Fazenda

PARCERIA

● Movimento Web para Todos

PARCERIA

● GERTEC

PARCERIA

● Instituto Ressoar

PATROCÍNIO

● Crescimentum

PARCERIA

● Microsoft

PATROCÍNIO

● Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

PATROCÍNIO

● SABESP

PARCERIA

● Spezatto

PARCERIA

● Milk e Cotton

PARCERIA

● Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
FUMCAD SP/ CMDCA SP

PATROCÍNIO

● Instituto Nova Visão/AFAF - Consultoria em Incentivos

PARCERIA E
PATROCÍNIO

● Centro Paraolímpico Brasileiro

PARCERIA

RELATÓRIO FINANCEIRO
O ano de 2018 foi desafiador do ponto de vista econômico, porém a
Laramara conseguiu executar seus programas, projetos e suas atividades
administrativas por meio das receitas geradas pelas doações e apoio dos
seus diversos parceiros e mantenedores, e também pelas receitas das suas
unidades de negócios. O Gráfico abaixo demostra os percentuais de receita
geradas no ano de 2018, separadas por tipo de entrada.
2018 RECEITAS POR CENTRO DE RECURSOS

O Balanço Patrimonial da Laramara foi auditado pela Ernest&Young Global
Limited, aprovado e publicado no site da Laramara.
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