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1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente relatório destaca as principais ações, atividades e projetos técnico-administrativos 

desenvolvidos pela Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais - AFADEV no ano de 2016 nas 

áreas de atuação da entidade.  Demonstra os resultados alcançados, evidencia a importância das ações, 

apresenta a origem e destino dos recursos financeiros, além das perspectivas para o planejamento do 

ano subsequente, conforme Art. 3º da Resolução nº 14 do CNAS, de 15 de maio de 2014 e Resolução 

CNAS nº 11, de 23 de setembro de 2015.  

Importa salientar que elaboramos e implantamos o Planejamento Estratégico, o qual norteará a 

gestão da entidade e as atividades para os próximos anos. Foi construído colaborativamente pela 

equipe de trabalho sendo apresentado aos Conselhos Fiscal e Socioesportivo-Cultural e membros da 

Assembleia Geral. Merece destaque neste relatório anual o número expressivo de ações que foram 

propostas e realizadas visto a limitação de recursos humanos e financeiros.  

Tendo em vista que enfrentamos tempos de crise econômica e social, aumenta muito a 

importância do trabalho das entidades do terceiro setor, justamente por atenderem a um público menos 

favorecido. Nestes tempos é fundamental a criatividade e a entrega de corpo, mente e alma no 

cumprimento do propósito organizacional e foi exatamente isso o que a AFADEV fez durante o ano 

de 2016, por meio de sua equipe de trabalho, voluntários e parceiros. Buscamos aprimorar as ações, 

com a experiência de 12 anos de existência, sempre com o intuito de proporcionar vida plena às 

pessoas com deficiência visual de Farroupilha e região seja por meio de programas de reabilitação, da 

busca da autonomia, da leitura acessível ou mesmo ao influenciar a sociedade a uma postura mais 

informada e mais inclusiva. 

A descrição das ações desencadeadas, interna e externamente, pretende viabilizar o 

dimensionamento dos rumos institucionais e oportunizar, aos órgãos de monitoramento, 

embasamentos para orientações e avaliações. 

 

2.  A ENTIDADE  

  

2.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

Negócio: Atendimento a deficientes visuais e suas famílias de Farroupilha e região. 

Missão: Atuar na habilitação/reabilitação de pessoas cegas e com baixa visão, associado ou 

não a outras deficiências, proporcionando autonomia e melhora da qualidade de vida. 

Visão: Ser referência em Farroupilha e região na missão a que se propôs. 
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Valores: Autonomia – Acessibilidade Universal – Inclusão Social – Inserção no Mercado de 

Trabalho. 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Nome: AFADEV – Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais 

Rua Júlio de Castilhos, 1126, sobreloja – Bairro Centro – Farroupilha /RS – CEP 95180-000 

Fone: (54)3412-7929 / E-mail: afadev@gmail.com 

Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira – 8h30’ às 11h30’ – 13h15’ às 17h15’ 

 Site: www.afadev.org.br / Rede social Facebook: www.facebook.com.br/AFADEV-

Farroupilha 

 Representante legal: Pablo Barretti – Presidente 

Diretoria Eleita em 10/05/14. A atual Diretoria tem mandato até 06/05/2017. 

A última alteração estatutária foi em 19/11/2014.  

 

 

2.3. INSCRIÇÕES OFICIAIS 

CBDV – Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais: filiação em 04 de 

dezembro de 2013. 

Certidão de registro estadual STDS: registro nº 313486, sob processo nº 002093-2100/15-0 de 

28/10/15. 

Certidão de Utilidade Pública Estadual: nº 02684, sob o Decreto/Boletim Nº 005/2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado em 23/10/2015. 

Certificados de registro de marca nas classes 41 e 45 do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI (Processos nº 905858980 e nº 905858999).  

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social: inscrição Nº 04, desde 16 de dezembro 

de 2014. 

CNPJ: 06.983.718/0001-21 emitido em 24/06/2004. 

CMDPD – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Fórum para 

composição em 24/08/15. 

COMDICA – Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescente de Farroupilha: 

Nº 057, folha 04, livro 02, de 18 de dezembro de 2015 com validade de dois anos. 

Declaração de Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 4.733 de 25 de junho de 2009 – 

Processo administrativo nº 3336/2009 e Decreto nº 5.089 de 26 de julho de 2011. 
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2.4. HISTÓRICO, FINALIDADE E NATUREZA DA ASSOCIAÇÃO  

A Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais - AFADEV - foi fundada no dia 08 de 

maio de 2004, por pessoas com deficiência visual residentes em Farroupilha, juntamente com seus 

familiares e amigos que, cientes do significativo número de pessoas com deficiência visual (cegueira e 

baixa visão) no município, perceberam a necessidade de agregar pessoas que vivenciam e 

compartilham situações e dificuldades semelhantes, visando reconhecimento e garantia de direitos. 

Tem seus atos constitutivos devidamente inscritos sob a averbação nº 3/718, às fls. 126 v do Livro A-

7, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Tabelionato e Ofício dos Registros Especiais de 

Farroupilha. 

A AFADEV é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, de 

duração indeterminada, composta por número ilimitado de associados. Caracteriza-se como uma 

entidade de atendimento aos usuários da Política de Assistência Social – LOAS, executando: Serviço 

de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas famílias (Artigo 1º “II” “d” da Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais 2009).  

São executadas ações gratuitas de caráter continuado, permanente e planejado na perspectiva 

da autonomia e garantia de direitos dos usuários. O direcionamento das ações a serem tomadas pela 

associação ocorre por meio de reuniões periódicas e das assembleias gerais com a participação dos 

usuários conforme estabelecido no Estatuto Social da AFADEV e no Art. 6º da Resolução CNAS nº 

14, de 15 de maio de 2014. 

São desenvolvidas ações nas áreas da assistência social, educação e saúde, sendo 

preponderantes as ações da assistência social.  A entidade oferece o acolhimento e a promoção de sua 

inclusão à vida comunitária e ao mundo do trabalho, em conformidade com a Lei n° 8.742/93 e suas 

alterações, pela Lei 12.435/11 (art. 2º “I” “d”), pelas Resoluções nº 33 e nº 34, ambas de 28 de 

novembro de 2011, Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 e Resolução CNAS nº 11, de 23 de 

setembro de 2015 do Conselho Nacional de Assistência Social.  

As ações possibilitam o acesso à educação, habilitação e reabilitação promovendo a 

autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual 

(cegas ou com baixa visão), associadas ou não a outras deficiências, sem limite de idade. 

A AFADEV atua mediante a execução direta de projetos, programas e plano de ações 

correlatas, celebrando acordos, convênios e parcerias (atentos à Lei 13.019/14 e sua alteração, Lei 

13.204/15), promovendo todas as medidas necessárias à concretização de seus objetivos. Atua 

também na prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos, a 

órgãos do setor público que atuam em áreas afins, sempre obedecendo ao princípio da universalidade 
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do atendimento, não direcionando suas atividades exclusivamente a seus associados ou a determinada 

categoria profissional. Integra a Rede Privada Socioassistencial de Farroupilha.   

Promove a sensibilização da sociedade para questões relacionadas à deficiência visual 

(cegueira e baixa visão), além de divulgar informações e conhecimentos técnicos e científicos de 

interesse dos associados, de deficientes em geral e da comunidade. 

No desenvolvimento das ações são observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, sem qualquer discriminação de etnia, cor, 

gênero ou religião, de acordo com o Estatuto Social. 

A partir da identificação das necessidades e particularidades das pessoas que frequentam a 

associação, as ações da equipe viabilizam o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, 

serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo 

à autonomia. Em suas ações, os profissionais da equipe também podem identificar demandas da 

pessoa com deficiência e/ou familiar e situações de violência e/ou violação de direitos e acionar os 

mecanismos necessários para a resposta a tais condições.  

 

2.5. PÚBLICO ALVO 

 Pessoas com deficiência visual (cegueira e baixa visão) associada ou não a outras deficiências, 

sem limite de idade e suas respectivas famílias e comunidade em geral, obedecendo ao princípio da 

universalidade do atendimento. 

 

2.6. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Município de Farroupilha e região. 

 

2.7. PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E FAMILIARES 

 A AFADEV foi idealizada, fundada e organizada por pessoas com deficiência visual, 

familiares e amigos. Atualmente é dirigida por um usuário voluntário e outros usuários atuam na 

Diretoria, no Conselho Fiscal, no Conselho Sócioesportivo-Cultural e em oficinas. Promovem as 

ações juntamente com a equipe de trabalho, emitem opiniões, monitoram os atendimentos, discutem 

avaliações, abordam e discutem propostas nas Assembleias Gerais. Exercitam a cidadania nas 

audiências públicas, conselhos de direitos, fóruns de inclusão e demais mecanismos para debates e 

exposição de ideias, em consonância com o inciso X, §4º, Art. 4º e Art. 5º da Resolução CNAS nº 11, 

de 23 de setembro de 2015. 

Os familiares de usuários exercem papel imprescindível na entidade, uma vez que são o 

principal elo com o deficiente visual. A família é essencial para o processo de adaptação e 
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desenvolvimento do deficiente visual e exerce grande influência no processo de 

habilitação/reabilitação. Sendo as famílias a parte fundamental no processo de atendimento à pessoa 

com deficiência, as mesmas são constantemente convidadas e incentivadas a participar de reuniões, 

assembleias, palestras, eventos e grupos de troca de experiências, no intuito de esclarecer quanto à 

situação do usuário, aos direitos existentes, à promoção, ao fortalecimento e à preservação dos 

vínculos familiares. A família é incentivada a desenvolver sua autonomia, independência, 

empoderamento e protagonismo diante das situações que a envolvem juntamente com o deficiente 

visual. 

Para divulgar os direitos da pessoa com deficiência e os serviços oferecidos, a AFADEV 

utiliza os meios de comunicação da cidade, redes sociais, palestras e materiais impressos de 

divulgação. Os usuários e familiares são disseminadores e realizam a divulgação espontânea dos 

serviços da entidade para o seu círculo de convívio e ampliando para a comunidade, à medida que 

amplia sua visão sobre a inclusão social.  

Quanto às demandas nas áreas atendidas pela AFADEV são realizados os encaminhamentos 

das famílias para a rede de serviços de cada política pública de acordo com a necessidade. Quanto ao 

amparo legal, a entidade conta com advogados voluntários, que prestam assessoria jurídica às 

famílias, facilitando acesso aos direitos sociais dos usuários. 

 

3.  OBJETIVOS  

 

 Possibilitar o acesso à educação, habilitação e reabilitação promovendo a autonomia, a 

inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual (cegas ou 

com baixa visão), associadas ou não a outras deficiências, sem limite de idade, promovendo a 

inclusão à vida comunitária e ao mundo do trabalho; 

 Promover a autonomia no ambiente domiciliar, social, educacional e profissional e a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual (cegueira e baixa visão) e seus 

familiares; 

 Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 

socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; 

 Promover apoio e orientação sócio familiar, potencializando a família como unidade de 

referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos; 

 Promover parcerias com diversos setores de atividades, gerando oportunidades de habilitação e 

de colocação da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho; 
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 Realizar busca ativa de associados que não participam das ações desenvolvidas pela entidade; 

 Oferecer oportunidade para que pessoas com deficiência possam participar de Conselhos, 

Diretorias ou Comissões Especiais; 

 Atuar junto aos órgãos da Administração Pública, empresas privadas e outras entidades do 

município na definição, coordenação e fiscalização das políticas voltadas às pessoas com 

deficiência; 

 Acionar órgãos de defesa de defesa e garantia de direitos conforme a necessidade e articular 

com o poder público ações para adequação à acessibilidade e normatizações.  

 Manter contato e troca de informações com entidades congêneres, possibilitando melhoria na 

qualidade do atendimento prestado, além de atualizar o conhecimento e aprimorar as ações; 

 Prestar apoio logístico aos deficientes visuais e familiares na aquisição de aparelhos, 

equipamentos, livros e materiais didáticos nacionais ou importados, voltados a auxiliar e 

instruir; 

 Firmar parcerias e apoiar projetos que beneficiem o deficiente visual, direta ou indiretamente; 

 Promover ações de sensibilização da sociedade para questões relacionadas à deficiência visual 

(cegueira e baixa visão); 

 Conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e o atendimento precoce dos 

problemas relacionados à deficiência visual para superar as violações de direitos que 

fragilizam a autonomia e independência dos usuários. 

 

4. INFRAESTRUTURA 

 

A entidade conta com recursos físicos, humanos e financeiros para consecução dos objetivos 

propostos no Plano de Ação. A sede é cedida, contando com equipamentos especializados para a 

execução da proposta técnica e profissionais comprometidos com as ações.  

 

4.1. RECURSOS FÍSICOS 

 

Atualmente a AFADEV conta com um espaço cedido pelo município, onde se realiza o 

acolhimento, cadastro, atendimentos e ações em níveis individual e grupal. A troca da iluminação no 

espaço cedido beneficiou os atendimentos e o esforço para a melhoria foi reconhecido pelo Prêmio 

Ação Sustentável 2015 na categoria Livre. 
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A entidade também dispõe de uma sala junto à E. M. E. F. Ilza Molina Martins onde acontece 

atendimento especializado em contra turno a alunos da rede regular de ensino com deficiência visual e 

assessoria aos professores da rede. 

Salas e destinação: 

QUANTIDADE DESTINAÇÃO 

01 Recepção  

01 Secretaria 

01 Banheiro 

01 Cozinha 

01 Biblioteca 

04 Salas de Atendimento 

 

 Preza-se pela acessibilidade universal, principalmente nos percursos feitos pelo deficiente 

visual e a AFADEV tem por meta a garantia dessa acessibilidade começando pela sede da entidade.  

Foi instalado piso tátil de acesso interno ao edifício onde se localiza a sede da AFADEV, no 

entanto há a barreira física (escadaria) que dificulta a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.  

Por meio de projeto encaminhado ao COMDICA (Resolução nº 001/2016) pretendeu-se adquirir e 

instalar uma cadeira elevatória a qual beneficiaria a todos que precisassem dos serviços da AFADEV 

e prioritariamente a dois usuários adolescentes com deficiência múltipla (cegueira e paraplegia) que 

necessitam ser atendidos fora da sede pela inadequação de acessibilidade. 

O projeto surgiu da necessidade de adequar o acesso à sede da AFADEV de acordo com a 

NBR 90:50 da ABNT, devido ao aumento da procura pelos serviços da AFADEV por parte de 

crianças e adolescentes com deficiências múltiplas residentes em Farroupilha e região. 

O projeto não foi contemplado, mas será reformulado e encaminhado em nova oportunidade 

quando abrirem editais de projetos ao longo do ano de 2017. 

 

4.2. RECURSOS HUMANOS 

Função Vínculo Carga Horária Quantidade 

Agente administrativa Efetiva - Cedência do 

Município 

35h semanais 
01 
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Assistente Social Voluntária Conforme 

agendamento 
01 

Auxiliar de limpeza Diarista  5h semanais 01 

Diretor Voluntário 30h semanais 01 

Educador físico Voluntário 2h semanais 01 

Oficineira de artesanato Voluntária  4h semanais 01 

Oficineiro de inclusão digital Voluntário 4h semanais 01 

Oficineiro (a) de apoio ao 

Grupo de Convivência 
Voluntários 2h semanais 02 

Professora 

Especializada 

Efetiva - Cedência do 

Município 

40h semanais 
01 

 

 Em função do limitado repasse de verba por meio do convênio municipal, convênio com o 

Foro específico para aquisição de equipamentos e recursos arrecadados destinados para outros 

objetivos, não foi possível a contratação de um profissional de Psicologia e outro de Serviço Social 

neste exercício, a fim de compor a equipe mínima prevista na NOB-RH/SUAS e Resolução CNAS nº 

17, de 20 de junho de 2011. 

As campanhas movidas pela AFADEV arrecadam fundos para manutenção das atividades e 

auxiliam na busca pela aquisição da sede própria, inviabilizando a contratação de pessoal, uma vez 

que requer valores elevados e ultrapassam os valores arrecadados nas campanhas. Tendo em vista a 

certificação junto à Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, a obtenção da 

Certidão de Utilidade Pública Estadual, a busca pela certificação nacional na área de assistência social 

(CEBAS) e a inscrição de projetos por meio de editais de Conselhos, essas ações ampliarão o leque de 

projetos para subvenções com fins de contratação de pessoal. 

 

4.3. RECURSOS FINANCEIROS 

ORIGEM VALOR R$ 

Bazar e Brechó 3.854,00 

Campanha permanente Latinha Feliz 136,20 

Convênio com a Vara de Execuções Criminais de Farroupilha datado 

de 08 de agosto de 2016 
5.770,40 

Convênio de mútua colaboração nº 14/2016 de 04 de janeiro de 2016 

e Termo Aditivo nº 01/2016 de 24 de março de 2016 – Prefeitura 

Municipal de Farroupilha – Fundo Mun. de Ass. Social (FMAS) 

18.765,00 

Doações espontâneas da comunidade em geral (Pedágio da 15.473,80 
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AFADEV e outras doações espontâneas) 7.196,00  

TOTAL 51.195,40 

 

Além disso, a AFADEV conta com uma parceria entre Junta de Serviço Militar municipal 

(JSM 116) / P.S.C. - 3ª Vara e AFADEV, por meio de prestadores de serviços à comunidade, 

recebendo materiais e serviços (ver Anexo), não havendo repasse de valores em dinheiro.  

Os valores doados espontaneamente por pessoas físicas são depositados em conta poupança e 

têm seu registro feito junto ao Escritório de Contabilidade, acompanhado pelo Conselho Fiscal.  

Também recebemos de doação diversos materiais, utensílios de cozinha, áudios, audiolivros, 

livros em braile, materiais de expediente, serviços e consertos em geral, como segue: 

- Doação de transporte de materiais para reciclagem – 04/01/16 

- Doação de conserto de jarra elétrica pela JN Auto Som – 25/01/16 

- Doação de serviços na área de informática por Eduardo Balbinot – 25/01/16 

- Doação de tampo de vidro para mesa pela Tecnovidro – 27/01/16 

- Doação do livro O pássaro Refletól por Lucas Borba – 29/01/16 

- Doação de computador, duas caixas de som, teclado e mouse – 15/02/16 

- Doação do livro Um ipê para Manuela por Tânia Perotti – 15/02/16 

- Doação de transporte de materiais para reciclagem – 16 e 17/02/16 

- Doações diversas para o 5º Pedágio Solidário. 

- Doação de 02 scanners pela Pavan – 09/03/16 

- Doação de 03 armações de óculos – 22/03/16 

- Doação de transporte de materiais para reciclagem – 05, 08 e 15/03/16 

- Doação de transporte de materiais para reciclagem – 06 e 20/04/16 

- Doação de pastas, mochilas e porta-papel por Shirley Barretti – 11/04/16 

- Doação de 04 armações de óculos – 28/04/16 

- Doação espontânea – R$100,00 – 02/05/16 

- Doação de serviços na área de informática por Eduardo Balbinot – 17 e 24/05/16 

- Recebimento de doação de livros em braile, CDs e DVDs da Biblioteca Pública Municipal Olavo 

Bilac – 24/05/16 

- Doação de 50 exemplares do livro Procura-se criança encantada por Tânia Perotti e José Roberto 

Bertol – 06/06/16 

- Doação de cadeira giratória por Shirley Barretti – 21/06/16 
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- Doação de R$500,00 arrecadado em projeto de turma do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas do Instituto Federal Campus Farroupilha – 22/06/16 

- Doação de R$100,00 de Ivo Merlin do Jornal Mesa de Centro – 29/06/16 

- Doação de trena pela Ferragem Aurora – 15/07/16 

- Confecção e doação de bingo em braile por Renato Meira da Bell Marin Móveis – 03/08/16 

- Doação de 04 cartuchos de tinta pela FMS Informática – 05/08/16 

- Doação espontânea de Tatiane Kolcenti  (R$50,00) – 11/08/16 

- Doação de gancho e colocação por Adelcio Pansera – 18/08/16 

- Doação de serviços na área de informática por Eduardo Balbinot – 22/08/16 

- Doação de 05 medalhas pelo DMEL para o Torneio de Dominó– 29/08/16 

- Doação de uma bola de goalball pela CBDV – 02/09/16 

- Doação de corda fina para goalball por Eronilda C. A. Speth – 21/09/16 

- Doação Débora Bresolin - dois panos de pia e uma colher grande para suco – 04/10/2016 

- Doação de Bíblia Católica por Norival L. da Silva – 05/10/16 

- Doação de R$ 200,00 pelo Lions Club Farroupilha Centro para aquisição de equipamentos de 

proteção de goalball – 24/10/2016 

- Doação de R$ 500,00 pelo Rotary Club Farroupilha Centro para aquisição de equipamentos de 

proteção de goalball – 27/10/16 

- Doação da Escola Oscar Bertholdo - 04 rolos de fita amarela – 28/10/16 

- Doações de brindes ao longo do mês de agosto para a campanha de doação realizada em dezembro. 

- Doação de R$1.000,00 por Lucy Kortz – 04/11/16 

- Doação de roupas, acessórios e artigos de bazar pela comunidade para o brechó realizado em 

dezembro. 

- Doações de brindes no mês de novembro para a campanha de doação realizada em dezembro. 

- Doação do livro Historinhas do Céu 3 por Gabriel Ramos – 02/12/16 

- Doação de R$2.000,00 por Lucy Kortz – 05/12/16 

- Doação de roupas, acessórios e artigos de bazar pela comunidade para o brechó realizado em 

07/12/16. 

- Doações de brindes no mês de dezembro para a campanha de doação realizada em 17/12/16. 

 

4.4. PROJETOS E DOCUMENTOS ENCAMINHADOS 

ATIVIDADE LOCAL DATA 

Obtenção dos Certificados de registro de marca nas classes INPI Data da 
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41 e 45 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – 

INPI (Processos nº 905858980 e nº 905858999) 

concessão: 

26/01/2016 

Inscrição da equipe masculina de goalball da AFADEV no 

campeonato Regional Sul de Goalball organizado pela 

CBDV 

CBDV 03/02/16 

Inscrição da AFADEV no programa Pró-Esporte RS sob o 

nº 0019 

SETEL 29/03/16 

Entrega do Relatório de Atividades 2015 e Plano de Ação 

2016 com requerimento de solicitação de renovação de 

inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência 

Social 

CMAS/CEAC 27/04/16 

Requerimento de inscrição da AFADEV para participar de 

edital para projetos da Vara de Execuções Criminais do 

Foro da Comarca de Farroupilha 

VEC/Foro da Comarca de 

Farroupilha 

11/05/16 

Inscrição da equipe masculina de goalball da AFADEV no 

campeonato PARAJAC - Canoas 

Coordenadoria da Pessoa 

com Deficiência – Pref. 

Municipal de Canoas 

20/06/16 

Abertura de edital para apresentação de projetos na VEC do 

Foro da Comarca de Farroupilha 

VEC/Foro da Comarca de 

Farroupilha 

29/06/16 

Entrega de projeto na VEC do Foro da Comarca de 

Farroupilha 

VEC/Foro da Comarca de 

Farroupilha 

19/07/16 

Entrega de projeto para o Prêmio Ação Sustentável na 

Secretaria de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

29/08/16 

Projeto encaminhado ao COMDICA para aquisição de 

cadeira elevatória – Resolução nº 001/2016 

COMDICA 08/09/16 

Entrega de documentação para convênio com a Receita 

Federal em Caxias do Sul 

Receita Federal 17/11/16 

Entrega de documentação para o COMDICA COMDICA 30/11/16 

 

4.5. CONVÊNIOS E PARCERIAS 

- Contrato de prestação de serviços com Objetiva Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda. desde 

15 de julho de 2005. 
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- Contrato de prestação de serviços de informações com Ligue Informações desde 25 de janeiro de 

2010. 

- Convênio com a Ótica J.A. (Ótica e Relojoaria JJC Ltda.) em descontos para compras desde 03 de 

novembro de 2015. 

- Convênio com a Óptica Visual (ASF Relojoaria e Óptica Ltda.) em descontos para lentes e doação 

de armações desde 06 de outubro de 2009. 

- Convênio em assessoria jurídica com Mathias Felipe Gewehr (OAB/RS 54.294) e Daniela 

Vasconcellos Gomes (OAB/RS 58.090) desde 1º de dezembro de 2009. 

- Convênio em assessoria jurídica previdenciária com Seibel, Werner e Groth Advogados Associados 

(CNPJ nº 08.221.602/0001-80) desde 1º de dezembro de 2009. 

- Convênio de mútua colaboração nº 14/2016 de 04 de janeiro de 2016 e Termo Aditivo nº 01/2016 de 

24 de março de 2016, entre o Município de Farroupilha e a Associação Farroupilhense de Deficientes 

Visuais (em fase de adequação à Lei Federal 13.204 de 14 de dezembro de 2015), cedência do espaço 

da sede, pagamento de água e energia elétrica e a cedência de uma agente administrativa e de uma 

professora especializada. 

- A AFADEV dispõe de uma sala construída junto à E.M.E.F. Ilza Molina Martins onde acontece 

atendimento especializado a alunos com deficiência visual e assessoria a professores. 

- Parceria com o Jornal O Farroupilha e recebimento do jornal semanalmente. 

- Pareceria para recebimento de materiais da Fundação Dorina Nowill. 

- Parceria para recebimento de materiais do Instituto Benjamin Constant. 

- Parceria para recebimento de materiais da Sociedade Bíblica do Brasil. 

- Parceria com a Junta de Serviço Militar (JSM 116) / P.S.C. - 3ª Vara do Foro da Comarca de 

Farroupilha, por meio de prestadores de serviços à comunidade, recebendo materiais e serviços, não 

havendo repasse de valores em dinheiro. 

- Parceria de mútua colaboração com o IFRS Campus Farroupilha no âmbito da pesquisa, educação, 

assessoria, consultoria, bem como na divulgação da prevenção à cegueira, palestras, vivências e outros 

mecanismos de propagação do conhecimento. 

- Parceria de mútua colaboração com o Instituto da Audiovisão – INAV de Caxias do Sul. 

- Parceria com a Escola Pública de Música de Farroupilha por meio de oficina de música para 

associados da AFADEV. 

- Parceria com o Centro Esportivo Recreativo e Cultural Juvenil por meio de quadra para treino de 

goalball.  

- Pareceria com a SMEL de Caxias do Sul por meio de quadra para treino de goalball. 
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- Termo de cooperação com a UNIMED Nordeste-RS, datado de 17 de agosto de 2009, em seu oitavo 

aditivo – Atendimento médico e exames complementares aos associados de baixa renda. 

- Termo de parceria com o SESC Farroupilha para desconto em academia e pilates datado de 28 de 

março de 2016. 

 

5. DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO E CLIENTELA 

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 

 

Tabela 1: ASSOCIADOS AFADEV - DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO E MUNICÍPIO DE 

RESIDÊNCIA 

RESIDENTES EM Feminino  17 

FARROUPILHA Masculino  24 

RESIDENTES EM OUTROS Feminino  01 

MUNICÍPIOS Masculino  05 

TOTAL  47 

 

 

Gráfico 1: DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO E MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 
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Tabela 2: DISTRIBUIÇÃO POR ORIGEM, TIPO E GRAU DE DEFICIÊNCIA 

TIPO E GRAU 
ORIGEM QUANTIDADE 

Congênita Adquirida  

DEFICIÊNCIA VISUAL Baixa Visão 16 11 27 

 Cegueira 09 05 14 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA (Deficiência 

visual associada a outras deficiências) 
Baixa Visão 02 - 02 

 Cegueira 02 02 04 

 

 

Gráfico 2: DISTRIBUIÇÃO POR ORIGEM, TIPO E GRAU DE DEFICIÊNCIA 
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Tabela 3: DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E POR DIAGNÓSTICO 

 

DIAGNÓSTICO Deficiência Visual Def. Múltipla Nº Usuários 

Afecções degenerativas do globo ocular e nistagmo 01 - 01 

Malformação AO e traves vítreas. Alta Miopia, estrabismo e nistagmo 01 - 01 

Alta miopia e degenerativa - 01 01 

Ambliopia em OD, atrofia do nervo óptico em OE e nistagmo - 01 01 

Atrofia coriorretiniana justapapilar e na mácula 01 - 01 

Atrofia do nervo óptico 01 - 01 

Atrofia Óptica Bilateral 01 01 02 

Catarata e glaucoma em OE 01 - 01 

Ceratocone e ambliopia 01 - 01 

Cicatriz de coriorretinite macular em OE e ambliopia em OD devido alta miopia 01 - 01 

Coloboma  01 - 01 

Comprometimento em zona occipital pós AVC 01 - 01 

Degeneração macular 01 - 01 

Degeneração retiniana miópica bilateral 01 - 01 

Descolamento de Retina 02 - 02 

Descolamento de Retina OE e glaucoma OD 01 - 01 

Desconhecido 02 - 02 

Doença degenerativa 01 - 01 
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Estrabismo alternante e heterotropia intermitente 01 - 01 

Estrabismo alternante, miopia, astigmatismo e nistagmo 01 - 01 

Glaucoma  01 01 02 

Hipoplasia do nervo óptico bilateral 01 - 01 

Isquemia Temporo Occipital Bilateral 01 - 01 

Lesão no nervo óptico bilateral e nistagmo 01 - 01 

Malformação do globo ocular e ptose OD. Miopia e astigmatismo OE 01 - 01 

Neurite Óptica em AO 01 - 01 

Opacidade Corneana e Microftalmia - 01 01 

Queratinização córnea e conjuntiva AO 01 - 01 

Retinocoroidite macular bilateral 01 - 01 

Retinocoroidite macular bilateral e microftalmia em OE 01 - 01 

Retinocoroidite macular em OD e atrofia bulbar em OE 01 - 01 

Retinocoroidite macular e nistagmo 01 - 01 

Retinocoroidite macular com miopia, ambliopia e nistagmo AO 01 - 01 

Retinopatia da Prematuridade 02 - 02 

Retinopatia Diabética 02 - 02 

Retinose Pigmentar 04 01 05 

Transtornos da retina, microftalmia, miopia, astigmatismo e nistagmo 01 - 01 

TOTAL 41 06 47 
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Tabela 4: DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E POR ETIOLOGIA (CAUSA) 

 

ETIOLOGIA 
Deficiência 

Visual 

Def. 

Múltipla 

Nº 

Usuários 

Acidente vascular cerebral (AVC) 01 - 01 

Anóxia perinatal 01 - 01 

Comorbidade ocular 01 - 01 

Desconhecida 07 - 07 

Diabetes 04 - 04 

Esclerose múltipla 01 - 01 

Genética 09 02 11 

Meningite viral 01 - 01 

Prematuridade 05 01 06 

Rubéola 01 01 02 

Síndrome de Stevens-Johnson 01 - 01 

Síndrome Látex Alimentos - 01 01 

Toxoplasmose congênita 08 01 09 

Trauma pós-acidente 01 - 01 

TOTAL 41 06 47 
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Gráfico 3: DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E POR ETIOLOGIA 
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Tabela 5: DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

 

FAIXA ETÁRIA QT. 

< 01 ano - 

01 – 05 anos - 

06 – 09 anos 01 

10 – 14 anos 05 

15 – 19 anos 03 

20 – 24 anos 01 

25 – 30 anos 04 

31 – 35 anos 02 

36 – 40 anos 05 

41 – 49 anos 15 

50 – 59 anos 08 

60 – 69 anos 03 

> 70 anos - 

TOTAL 47 
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Gráfico 4: DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 
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Tabela 6: DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE 

 

ESCOLARIDADE  QT. 

SEM IDADE ESCOLAR  - 

CURSANDO ESCOLA INFANTIL  - 

ANALFABETO  03 

CURSANDO ESCOLA ESPECIAL  02 

 CURSANDO 05 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 02 

 INCOMPLETO 14 

 CURSANDO 01 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 12 

 INCOMPLETO 02 

 CURSANDO 02 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 01 

 INCOMPLETO 03 

 Total: 47 
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Gráfico 5: DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE 
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Tabela 7: CONSULTAS E EXAMES – CONVÊNIO UNIMED 

 

 

Gráfico 6: CONSULTAS E EXAMES – CONVÊNIO UNIMED 
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Tabela 8: ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS – PROFESSORA VALQUIRIA PIUCO BREGOLIN 

 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Atendimento especializado na Sala de 

Recursos da E.M.E.F. Ilza Molina Martins – 

Daniel Zambon – 4º ano do Ens. Fund. 

- - - - 02 03 02 03 04 03 04 01 22 

Atendimentos contra 

turno escolar – baixa 

visão e acompanhamento 

Abner Pereira da 

Silva - 4º ano do 

Ens. Fundamental 

- - - - 07 05 03 06 06 10 09 04 50 

Larissa da Silva 

Nascimento - 1º 

ano do Ens. Médio  

- - - - 03 03 04 05 01 03 03 01 23 

Atendimento especializado – Baixa visão - - 09 09 15 16 07 11 03 07 04 04 85 

Atendimento Itinerante - - - - 01 - - - - - - - 01 

AVD – Atividades da Vida Diária - 01 01 - 02 01 01 03 02 - - - 11 

Leitura braile - - - - 01 02 03 05 02 - 01 - 14 

Orientação e Mobilidade - 01 04 06 14 12 03 13 07 05 10 03 78 

Sistema braile - 01 03 04 09 10 03 08 06 09 09 04 66 
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Tabela 9: PESQUISA E CONFECÇÃO DE MATERIAIS 

 

MÊS Qt. MATERIAL CONFECCIONADO 

JAN 92 Cadastramento digital do acervo bibliográfico. 

FEV 42 Cadastramento digital do acervo bibliográfico; textos em braile. 

MAR 169 Cadastramento digital do acervo bibliográfico; textos ampliados; capítulos de livro ampliados; atividade de português 

ampliada; livro de história ampliado; atividades diversas – atenção, concentração, enigmas; hinos em braile; atividade 

de situações-problemas; material de português. 

ABR 18 Textos de português para baixa visão; textos ampliados; testes de concentração; solos para violão ampliados; jogo 

situações-problema; atividades ampliadas de gramática; notas musicais em braile; hinos em braile; livro ampliado O 

corcunda de Notre Dame; cadastramento digital do acervo bibliográfico (02 volumes); alfabeto ampliado; jogo da 

memória; notas musicais de hinos em braile e tinta; atividades ampliadas para estimulação da memória; jogos da 

memória e de estimulação visual ampliados. 

MAI 19 Atividades ampliadas de caça-palavras; pesquisa de site de jogos; tabela de medidas ampliada; quebra-cabeça; jogo 

da memória; cartelas para alfabetização; jogo “relacionar a parte com o todo”; atividades de gramática; jogo da 

memória preto/branco ampliado; jogo do tangram; letra de música ampliada; notas musicais em braile; jogo de 

alfabetização; testes de leitura braile; montagem de célula vegetal e bactéria; ampliação de notas musicais; hinos 

ampliados; tabuada ampliada; cartaz de célula ampliada. 

JUN 15 Hinos em braile; música cifrada ampliada; cifra da música Ode à Alegria; cifra de parte da música Querência Amada; 

caça-palavras; texto; síntese de Ciências e Estudos Sociais ampliados; jogo quebra-cabeça coração; etiquetas em 

braile; jogo quebra-cabeça ovo; jogo Palitos Sequência; atividades matemáticas; ampliação de trabalho de Ciências; 

ampliação de trabalho sobre espaço geográfico; hinos evangélicos em braile. 
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JUL 22 Hinos em braile; cálculos de multiplicação e divisão; atividades de concentração e repetição; pesquisa trabalho de 

ciências; notas musicais em braile; atividade de memória visual; digitação de planos de atendimento (05); desafios 

matemáticos ampliados; digitação de planos de atendimento (06); atividades sobre cálculos de divisão; atividades de 

português ampliadas; jogo Diálogo; jogo Cobra: operações inversas. 

AGO 13 Fichas de memorização e concentração; Fichas Labirinto para coordenação motora; Hinos em braile; Quebra-cabeça 

das vogais; Cartela de bingo em braile; Texto em braile; Desafios matemáticos; Pense bem; Caixa tátil; Textos em 

braile para leitura; Dominó em E.V.A.; Ampliação de letra musical; Dominó. 

SET 11 Quebra-cabeça; atividades de percepção visual para baixa visão; atividades de percepção visual; texto em braile e 

poema de Mário Quintana; música Asa Branca em braile; textos em braile para leitura; jogo dos palitos para baixa 

visão; jogo das cores para baixa visão; teste de ortografia ampliado; trabalho de física ampliado; lista de alunos em 

braile. 

OUT 15 Atividades ampliadas de interpretação; lista em braile; situações-problema para baixa visão; textos em braile do 

Projeto Cidade: Museu a Céu Aberto da escola Oscar Bertholdo; texto em braile para homenagem à Alexandre 

Battisti a pedido da Escola Zelinda R. Pessin; atividades com gráficos para baixa visão; atividades ortográficas para 

baixa visão; música em braile; atividade de português para baixa visão; atividades ortográficas para baixa visão; jogo 

da classificação para estimulação visual; atividades pedagógicas para baixa visão; desafio com palitos para baixa 

visão; atividades matemáticas para baixa visão; atividades ortográficas para baixa visão. 

NOV 11 Jogo ampliado Trilha Matemática; Jogo Barco de formas geométricas; jogo matemático; Jogo do Quadrado; Desafios 

matemáticos com palitos de picolé; Notas musicais em braile; Cartões natalinos; Atividades de interpretação; Quebra-

cabeça; Texto Maluco ampliado; Palavras cruzadas. 

DEZ 22 Jogo das frações; símbolos de Natal; cartões de Natal; cartões de Natal em braile; texto ampliado; jogo alfabético pra 

escrever sílabas; música Noite Feliz em braile; atividades com gráfico de barras; fichas com parágrafos para montar 
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texto; atividades de percepção visual e figura fundo; confecção de relógio; jogo de figuras O que está faltando?; 

organização das pastas dos alunos; relatórios individuais e avaliações finais. 

TOTAL 449 

 

Tabela 10: OFICINAS 

 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Artesanato -  04 04 04 07 04 11 06 05 07 04 56 

Escola Pública de Música -  02 04 03 05 03 05 05 04 04 05 40 

Grupos de Convivência -  03 04 03 04 05 03 05 04 04 03 38 

Inclusão Digital -  - 02 - - - 03 10 07 08 01 31 

Sistema braile para videntes -  04 08 06 05 02 05 02 02 03 02 39 

Treinos de goalball em Caxias do Sul - 03 03 04 02 02 04 03 05 03 02 02 33 

Treinos de goalball no Ginásio 

Juvenil - Farroupilha 

- - - - - 01 - - 04 06 02 03 16 

Treinos de goalball no Parque 

Cinquentenário 

03 04 03 - - - - - - - - - 10 

Visitantes na AFADEV 01 09 02 03 14 05 06 05 09 37 03 02 96 

Vivências (O.M. para videntes) - 01 - - 03 01 02 03 02 34 02 - 48 
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Tabela 11: ENTREVISTAS E CADASTROS DE USUÁRIOS 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Entrevistas 01 02 01 01 03 - - 02 01 01 01 - 13 

Cadastros - - - 01 03 - - - - - 01 - 05 

 

 

Tabela 12: AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA VISÃO NO INAV EM CAXIAS DO SUL 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Avaliação - - 02 01 - 01 - - - - - - 04 

Reavaliação - - 02 01 - - - - - - - - 03 

 

 

Tabela 13: VISITAS, ACOMPANHAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Acompanhamento a associados  01 02 02 02 02 03 - 05 04 02 02 - 25 

Encaminhamentos de outros serviços 

para a AFADEV 

- - - 02 - - - 01 - - - - 03 

Encaminhamentos da AFADEV para 

outros serviços 

- - - - - - - 01 - 01 - - 02 

De Instituições congêneres - - - - - - - - - - - - - 

Para Instituições congêneres - - - 01 - 01 - - - - 01 - 03 
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Para Mercado de trabalho - - - - - - 02 - 02 - - 02 06 

De Serviços de Assistência Social - - 01 - 01 - - - - - - - 02 

Para Serviços de Assistência Social - 01 02 01 02 01 02 - 01 - 03 - 13 

De Serviços de Educação - - - - - - 01 01 01 - - - 03 

Para Serviços de Educação - - 01 - 01 01 - - - - - - 03 

De Serviços de Saúde - - - - - - - - 01 01 - - 02 

Para Serviços de Saúde 02 - 01 01 - - - 04 05 03 01 02 19 

Voluntários e associados enfermos - - 01 - - - - - - - 01 - 02 

 

 

EMPRÉSTIMOS 

- Empréstimo de bola de futebol de 5 para o Colégio São Tiago – 16/05/16 

- Empréstimo de baralho adaptado em braile para o IFRS Campus Farroupilha – 10/06/16 

- Empréstimo de vendas de pano para Lorivan Endres para atividade na Universidade de Caxias do Sul – 04/10/16 

- Empréstimo de vendas de pano para Arlete Argenta para atividade em escola de Caxias do Sul – 17/10/16 

- Biblioteca Circulante: 16 empréstimos (livros, audiolivros, áudios e vídeos com audiodescrição) 

 

 

6. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS  

No plano administrativo e técnico foram desencadeadas diversas ações, objetivando fornecer suporte ao desenvolvimento dos 

atendimentos que são oferecidos à comunidade alvo. Aconteceram reuniões semanais programadas da equipe de trabalho nas quintas-feiras 
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de manhã e sempre que houve necessidade de estudos de casos e assuntos que requereram maior acompanhamento, além do expediente 

interno exclusivo no primeiro dia útil do mês aprovado em Assembleia Geral. 

 

Tabela 14: REUNIÕES – DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA 

 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Assembleias Gerais e editais - - - 01 01 - - - - - 01 01 04 

Associados, funcionários e voluntários 01 01 02 - 02 02 01 - 02 - 01 02 14 

Assuntos Gerais da AFADEV com outros 

serviços 

- 01 04 02 05 04 02 02 02 01 01 - 24 

Assuntos relacionados à Diretoria da 

AFADEV 

01 01 01 02 02 02 - 03 02 02 03 04 23 

Com associados e familiares - - 05 05 04 03 02 04 13 - 13 02 51 

Com outras entidades - - 01 02 01 02 01 - - 01 - - 08 

Com Prefeito, Secretários Municipais, 

Diretores e Coordenadores 

02 01 01 01 01 02 - - - 01 - - 09 

Conselhos de direitos - 01 01 02 01 01 02 01 01 01 02 02 15 

Equipe de trabalho 01 02 04 04 03 05 02 05 04 04 04 03 41 

Estudo de casos intersetoriais - 01 02 01 01 03 01 01 - 01 02 - 13 

TOTAL 05 08 21 20 21 24 11 16 24 11 27 14 202 
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Tabela 15: REUNIÕES – DISTRIBUIÇÃO DESCRITIVA 

 

MÊS  Descrição  

JAN - Reunião para estudo de casos entre Mara M. de Oliveira, Miriam Inês Mandelli Maeda e Pablo Barretti – 19/01/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Adenilson T. Ferreira – 22/01/16 

- Reunião na SMEL em Caxias do Sul com o Secretário Municipal Jó Arse, Rafael Baumgarten, Pablo Barretti e Tiago C. dos 

Reis sobre treinos de goalball – 26/01/16 

FEV - Cronograma de atendimentos do ano de 2016 – 08/02/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Sofia Maboni e o advogado Rafael Colloda sobre a Lei 13.019/14 – 10/02/16 

- Reunião entre Valquiria P. Bregolin e a acompanhante terapêutica Sandra no CAPS I – 11/02/16 

- Reunião entre Miriam Inês Mandelli Maeda, Pablo Barretti, Sofia Maboni e Valquiria P. Bregolin sobre o Relatório de 

Monitoramento e Avaliação – 12/02/16 

- Reunião do CMDPD com a presença de Norival L. da Silva – 16/02/16 

- Reunião do Conselho Fiscal – 29/02/16 

MAR - Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin, representantes do Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e 

Rita Basso, vice-diretora da E.M.E.F. Ilza Molina Martins sobre atendimentos na escola – 08/03/16 

- Estudo de casos no INAV em Caxias do Sul entre Valquiria P. Bregolin e Cleidi B. Favero – 10/03/16 

- Reunião com Pablo Barretti, Sofia Maboni e Francieli C. Karsburg sobre voluntariado – 10/03/16 

- Reunião com Pablo Barretti, Marcelo Amaral, Magaly Lovato e a gerente do SESC, Grasiela Maria Savi sobre parceria – 

11/03/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com Pablo Barretti e Norival L. da Silva – 15/03/16 

- Estudo de casos no CAPS I entre Valquiria P. Bregolin e a técnica de referência Sandra Gregolin – 16/03/16 
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- Reunião entre Pablo Barretti, Magaly Lovato e o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves sobre subsídio para aquisição de óculos 

de goalball – 18/03/16 

- Estudo de casos no INAV em Caxias do Sul entre Valquiria P. Bregolin e Cleidi B. Favero – 24/03/16 

ABR - Reunião com Kátia Acosta da SBB sobre convênio – 01/04/16 

- Estudo de casos no INAV em Caxias do Sul entre Valquiria P. Bregolin e Cleidi B. Favero – 07/04/16 

- Estudo de casos no CAPS I com a técnica ocupacional Ana Paula, Pablo Barretti e Valquiria P. Bregolin – 12/04/16 

- Reunião do Fórum DCA no CEAC. Pablo Barretti representou a AFADEV – 13/04/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e o secretário municipal de obras e trânsito Vandré Fardin sobre o passe livre – 14/04/16 

- Reunião com Mauricio Fuhr Farinon e Valquiria P. Bregolin na Casa da Cultura sobre a oficina de música – 14/04/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com Norival L. da Silva – 19/04/16 

- Retorno de avaliações no INAV em Caxias do Sul entre Valquiria P. Bregolin e Cleidi B. Favero – 28/04/16 

MAI - Retorno de avaliação de Juscelei A. Pereira com Pablo Barretti e Valquiria P. Bregolin – 03/05/16 

- Reunião do conselho fiscal, com a presença de Pablo Barretti e Magaly Lovato – 06/05/16 

- Reunião na AFADEV com Daniel Crocoli e Márcia Finimundi Nóbile da SME, Pablo Barretti, Sofia Maboni e Valquiria P. 

Bregolin sobre atendimento na sala de recursos da E.M.E.F. Ilza Molina Martins – 10/05/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com Norival L. da Silva – 17/05/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Gabrielli do SESC sobre parceria – 18/05/16 

- Reunião na Objetiva Contabilidade com Vilmar Cichota, Pablo Barretti e Sofia Maboni – 18/05/16 

- Reunião na AFADEV entre o prof. Rafael do SENAC, Norival L. da Silva e Pablo Barretti sobre projeto – 18/05/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Adair Basso sobre demonstração de goalball – 18/05/16 

- Estudo de caso na Escola Ilza Molina Martins com a professora e a monitora do aluno Daniel Zambon e Valquiria P. Bregolin 

– 20/05/16 
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- Reunião com o prof. Luis Henrique Brochado, Norival L. da Silva e Valquiria P. Bregolin na Casa da Cultura sobre a oficina 

de música – 24/05/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Mauro Lima e Luiz Carlos Lima Junior da escola de idiomas Shadowing Languages sobre 

parceria – 25/05/16 

- Reunião com usuários e voluntários sobre parceria na academia do SESC – 30/05/16 

JUN - Estudo de casos no INAV em Caxias do Sul entre Valquiria P. Bregolin e Cleidi B. Favero – 02/06/16 

- Reunião na Prefeitura com Pablo Barretti, o secretário municipal de Gestão e Governo Francis Casali, o responsável pela área 

de informática da Prefeitura e os criadores de um aplicativo de acessibilidade para estudar a proposta e viabilidade para 

implantação em Farroupilha – 08/06/16 

- Estudo de casos na AFADEV com a coordenadora do CAPS I Claudia Carvalho Batista, a técnica ocupacional Ana Paula 

Rabello Soares, a prof. Valquiria P. Bregolin, Sofia Maboni e Pablo Barretti – 15/06/16 

- A prof. Valquiria P. Bregolin acompanhou a avaliação funcional da visão de Carlos A. O da Silva no INAV em Caxias do Sul 

– 16/06/16 

- Reunião da Diretoria da AFADEV com a presença de dois representantes do Conselho Fiscal – 16/06/16 

- Reunião com Cindy A. Pacheco sobre evento PARAJAC de goalball – 20/06/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com a presença de Pablo Barretti – 21/06/16 

- Reunião entre a prof. Valquiria P. Bregolin e a professora da sala de AEE do Colégio estadual Farroupilha sobre aluna – 

23/06/16 

- Reunião no CEAC com o Secretário Municipal de Obras e Trânsito Vandré Fardin, Pablo Barretti e usuários sobre mobilidade 

urbana, passe livre e pintura de faixa de pedestres – 23/06/16 

- Reunião entre funcionárias, voluntários e usuários sobre sugestões para oficina no CAPS I e assuntos pertinentes ao grupo de 

Convivência – 24/06/16 
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- Reunião na AFADEV com Gisele e Alberto Cervantes sobre voluntariado – 28/06/16 

- Reunião na AFADEV entre Pablo Barretti e o vereador Leandro Somacal sobre projeto de alteração de lei – 28/06/16 

- Retorno de avaliação e atendimentos de Eronilda C. A. Speth com Pablo Barretti e Valquiria P. Bregolin – 30/06/16  

JUL - Reunião entre Pablo Barretti e o integrante da FREC (Federação Rio-Grandense de Entidades de e Para Cegos), Valdair da 

Silva sobre assuntos pertinentes às entidades – 04/07/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e o usuário Paulo R. B. Macedo – 07/07/16 

- Reunião com Maria de Fátima da Silva, Pablo Barretti e Valquiria P. Bregolin sobre os atendimentos de Larissa da Silva 

Nascimento – 08/07/16  

- Reunião entre Pablo Barretti e Tiago Frank da SMEL de Caxias do Sul sobre andamento do treinamento da equipe de goalball 

– 12/07/16 

- Reunião do Fórum DCA no CEAC – representante Alexandre Battisti – 13/07/16  

- Reunião entre a prof. Valquiria P. Bregolin e a professora Renata Bellaver do Projeto Crescer na Escola 1º de Maio sobre as 

alunas Carla Luciana e Carla Marina – 14/07/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com a presença de Pablo Barretti, vice-presidente do Conselho – 19/07/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Joel Mattos sobre a campanha Multa Moral a ser realizada durante a X Semana Municipal das 

Pessoas com Deficiência – 20/07/16  

AGO - Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin, o usuário Paulo R. B. Macedo e dois familiares – 03/08/16 

- Retirada de alvará de projeto contemplado no Foro da Comarca de Farroupilha e análise de documentação para inscrição no 

CEBAS – 10/08/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e a psicóloga do Presídio Regional de Caxias do Sul, Daiane Carbonera sobre atendimentos do 

usuário Carlos A. O. da Silva – 11/08/16 

- Revisão dos planos individuais de atendimento dos usuários pela equipe de trabalho – 11/08/16 
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- Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal – 11/08/16 

- Solicitação de orçamento de cadeira elevatória com empresas especializadas – 11/08/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com a presença de Norival L. da Silva e Pablo Barretti, que presidiu a reunião do Conselho – 

16/08/16 

- Representante da Thyssen Elevadores Ricardo Luis de Oliveira fez medições e explicou funcionamento da cadeira elevatória a 

ser orçada para a AFADEV – 17/08/16 

- Reunião com equipe trabalho, associados e familiares sobre o Projeto Social Viver Melhor da UNIMED – 18/08/16 

- Visita técnica de Márcio Medeiros da Tecnobraille – 18/08/16 

- Reunião na AFADEV com as integrantes dos Lions Clube Centro, Lúcia M. Rombaldi David e Rosecler Toso, Pablo Barretti, 

Sofia Maboni e Valquiria P. Bregolin – 24/08/16  

SET - Reunião entre Pablo Barretti e Conselho Fiscal sobre o Grupo de Convivência – 02/09/16 

- Reunião sobre atendimentos entre Pablo Barretti e o usuário Carlos A. O. da Silva – 06/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Julcemara A. Pereira e José Teles sobre os atendimentos do usuário Abner P. da Silva – 06/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin, o usuário Edson V. Candido e sua mãe Dulce Zucco – 06/09/16 

- Reunião da equipe de trabalho para elaboração do planejamento estratégico – 08/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Ana Maria Z. Migon sobre os atendimentos – 09/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e os irmãos do usuário Paulo R. B. Macedo sobre os atendimentos – 15/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Maria de Fatima da Silva sobre os atendimentos de Larissa da S. Nascimento – 16/09/16 

- Reunião do Fórum DCA no CEAC – representantes Alexandre Battisti e Pablo Barretti – 21/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e o usuário Paulo R. B. Macedo sobre os atendimentos – 22/09/16 

- Revisão dos planos individuais de atendimento dos usuários pela equipe de trabalho – 22/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e o usuário Cassiano F. N. Teixeira sobre atendimento para revisão de 
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língua portuguesa – 27/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e Janete Fernandes, irmã do usuário Nelson Fernandes sobre o plano de 

atendimento – 27/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e o usuário Marcelo Amaral sobre o plano de atendimento – 27/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e o usuário Norival L. da Silva sobre o plano de atendimento – 27/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e o usuário Paulo R. B. Macedo sobre o plano de atendimento – 27/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e o usuário Edson V. Candido sobre o plano de atendimento – 27/09/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e a usuária Débora Bresolin sobre o plano de atendimento – 27/09/16 

- Entrevista com Silvana de F. Evangelista – 30/09/16 

OUT - Visita técnica de Márcio Medeiros da Tecnobraille e entrega de máquina Perkins – 02/10/16 

- Conversa com Valdair Silva da FREC sobre reunião a ser realizada em Pelotas em dezembro deste ano – 03/10/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e o secretário municipal de meio ambiente Rudmar Elbio da Silva sobre corte de grama no Parque 

dos Pinheiros – 07/10/16 

- Reunião da Diretoria com o Conselho Fiscal – 13/10/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC e Pablo Barretti presidiu – 18/10/16 

- Reunião do Conselho Fiscal com a presença da Diretoria – 19/10/16 

- Estudo de casos no INAV em Caxias do Sul entre Valquiria P. Bregolin e Cleidi B. Favero. Avaliação e reavaliação da visão – 

20/10/16 

- Estudo de casos pela equipe de trabalho – 21/10/16 

- Visita técnica de Márcio Medeiros da Tecnobraille e entrega de impressora Juliet – 23/10/16 

NOV - Plano individual de atendimento com Silvana Evangelista e sua mãe Cinira – 09/11/16 

- Reuniões da equipe de trabalho – 10, 17 e 24/11/16 
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- Edital de Convocação para Assembleia Geral – 16/11/16 

- Reunião entre Valquiria P. Bregolin e o professor Luis Henrique Brochado na Escola Pública de Música – 17/11/16 

- Reunião entre Valquiria P. Bregolin e as acompanhantes terapêuticas Sandra e Ana Paula no CAPS I – 17/11/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e Débora Bresolin sobre atendimentos – 18/11/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e Pedro Bresolin, familiar de Débora Bresolin sobre os atendimentos – 

21/11/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Valquiria P. Bregolin e usuários, individualmente, sobre os atendimentos para o ano de 2017 – 21 

e 22/11/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com a presença de Norival L da Silva e Pablo Barretti presidiu – 22/11/16 

- Reunião do Forum DCA no CEAC – representante Alexandre Battisti – 23/11/16 

DEZ - Reuniões da equipe de trabalho – 01, 08 e 22/12/16 

- Reunião entre Sofia Maboni e Odair Bresolin sobre a usuária Débora Bresolin – 01/12/16 

- Reunião do Conselho Fiscal com o presidente Pablo Barreti e a tesoureira Magaly Lovato – 05/12/16 

- Reunião entre a Diretoria e o Conselho Fiscal – 15/12/16 

- Assembleia Geral Extraordinária – 17/12/16 

- Reunião do CMDPD no CEAC com a presença de Norival L. da Silva – 20/12/16 

- Reunião entre Pablo Barretti e Miriam M. Maeda sobre avaliação CMAS – 21/12/16 

- Reunião entre os fundadores e usuários da AFADEV para discutir cronograma 2017 – 21/12/16 

- Reunião da equipe de goalball – 28/12/16 
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7. PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

Tabela 16: PARTICIPAÇÕES AFADEV 

 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Ações e atividades com associados, 

familiares, colaboradores e voluntários 

01 01 04 02 02 06 01 13 07 09 08 03 57 

Assessorias - - - 01 - - 02 02 - - - - 05 

Contribuições em trabalhos de ensino e 

pesquisa 

- - - - 01 02 - 01 02 - 02 01 09 

Entrevistas, matérias de jornais e 

divulgação 

02 03 11 01 02 02 - 01 03 05 04 03 37 

Palestras - - - - - 01 - - - 02 - - 03 

Ações de Mobilidade Urbana - - - - - - 02 - - - - - 02 

 

 

Tabela 17: PARTICIPAÇÕES AFADEV – DISTRIBUIÇÃO DESCRITIVA 

 

PARTICIPAÇÕES DESCRIÇÃO 

Ações, eventos e 

atividades com 

associados, 

familiares, 

colaboradores e 

voluntários 

- Visita de grupo de associados e visitantes na Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac para doação de 

livro do escritor Lucas Borba – 29/01/16 

- Reunião com líderes do Pedágio Solidário a ser realizado em março – 05/02/16 

- Reunião com líderes do 5º Pedágio Solidário – 03/03/16 

- Realização do 5º Pedágio Solidário promovido pela AFADEV – 05/03/16 

- Instalação de caixas de som na AFADEV por Pablo Barretti e Gerson Nazário – 14/03/16  
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Ações, eventos e 

atividades com 

associados, 

familiares, 

colaboradores e 

voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participação da equipe masculina no campeonato Regional Sul de Goalball em Porto Alegre – 24 a 

27/03/16 

- Assinatura de termo de voluntariado por Franciele Constante Karsburg – 01/04/16 

- Visita da assistente social Kátia Acosta da Sociedade Bíblica do Brasil, interação com usuários e 

entrega de doações – 01/04/16 

- 3º Chimacego e Assembleia Geral Ordinária na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Farroupilha – 14/05/16 

- Visitação e vivência de turma do SENAC na AFADEV com o grupo de Convivência – 18/05/16 

- Participação de usuários, voluntários e funcionárias da AFADEV na oficina de fabricação de 

instrumentos musicais com materiais recicláveis na Casa da Cultura com os instrutores Izac Zaccani e 

Jovani Borges – 04 encontros – 07, 14, 21 e 28/06/16 

- Inscrição da equipe masculina de goalball da AFADEV no I PARAJAC realizado em Canoas – 

20/06/16 

- Convite de Sidnei Schames da produtora Som da Luz para o Festival de Cinema Acessível RS – 

23/06/16 

- Participação da equipe masculina de goalball da AFADEV no I PARAJAC realizado em Canoas e 

obtenção da medalha de prata pelo segundo lugar na competição – 25/06/16 

- Demonstração de goalball para turma de Educação Física na UCS em Caxias do Sul – 27/06/16 

- Visitação e vivência de Ivo Merlin com Pablo Barretti – 29/06/16 

Visitação e vivência de Rafael Maso e Samila Balbinot com Pablo Barretti e Sofia Maboni na AFADEV 

e em ruas do Centro de Farroupilha – 21/07/16 

- Convite da CBDV ao Presidente da AFADEV para acompanhar as competições de goalball na 
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Ações, eventos e 

atividades com 

associados, 

familiares, 

colaboradores e 

voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraolimpíada Rio 2016 durante o período de 07 a 18/09/16 – 01/08/16 

- Participação de usuários, funcionárias, voluntários e amigos no Festival de Cinema Acessível RS 

realizado no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho em Caxias do Sul – 06 e 07/08/16 

- Visitação e vivência das Professoras Noelita Piva e Simone Maffei De Cesero da E.M. 1º de Maio – 

09/08/16 

- Participação do atleta de goalball Pablo Barretti na Copa Quatro Estações etapa Florianópolis, 

integrando a equipe da ACERGS de Porto Alegre – 12 a 14/08/16 

- O candidato a prefeito municipal Bolivar Pasqual e seu candidato a vice-prefeito Renato Tartarotti 

apresentaram suas propostas de governo e responderam perguntas do Grupo de Convivência – 19/08/16 

- Entrega de documentação para inscrição da equipe masculina de goalball da AFADEV no 

PARAJIRGS pela SMEL de Caxias do Sul – 19/08/16 

- Participação de Pablo Barretti no desfile de abertura da Semana das Pessoas com Deficiência de 

Caxias do Sul realizado no Shopping Iguatemi – 21/08/16 

- Visitação e vivência de Jéssica Fabro na AFADEV – 22/08/16 

- Associados, funcionárias e voluntários participaram da Multa Moral no Centro dentro da programação 

da X Semana Municipal das PCD’s – 23/08/16 

- Participação de usuários, familiares, voluntários e funcionária da AFADEV no Bingo da APAE – 

24/08/16 

- Associados, funcionárias e voluntários da AFADEV organizaram e participaram da Oficina de 

Goalball – Esporte Paralímpico realizado no Parque Cinquentenário dentro da programação da X 

Semana das PCD’s – 25/08/16 

- O candidato a vice-prefeito Pedro Pedrozo e o candidato a vereador Leandro Somacal apresentaram 
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Ações, eventos e 

atividades com 

associados, 

familiares, 

colaboradores e 

voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suas propostas e responderam perguntas do Grupo de Convivência – 25/08/16 

- Convite da Escola 1º de Maio para o tradicional desfile do mês de setembro no bairro – 30/08/16 

- O candidato a vereador Enio Ferreira apresentou suas propostas e respondeu perguntas do Grupo de 

Convivência – 09/09/16 

- 3º Torneio de Dominó da AFADEV com a participação de usuários, familiares, voluntários e 

funcionárias – 10/09/16 

- Pablo Barretti e Sofia Maboni, representando a AFADEV, prestigiaram o espetáculo teatral É proibido 

miar com audiodescrição e Libras a convite do grupo teatral no auditório da UCS Campus Farroupilha – 

10/09/16 

- Lisiane de Vargas Souza representando a ACESSUAS Trabalho - Programa Nacional de Promoção do 

Acesso ao Mundo do Trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania passou 

informações sobre o Dia D - Dia Nacional da Contratação da pessoa com deficiência para os usuários na 

AFADEV e respondeu perguntas – 16/09/16 

- Visitação e convivência com associados, funcionárias e voluntários no CAPS I, juntamente com o 

CAPS AD – 22/09/16 

- 03 (três) usuários da AFADEV encaminhados para o Dia D - Dia Nacional da Contratação da pessoa 

com deficiência – 23/09/16 

- Visitação e vivência de Roseli Resende e a Pastora Paula Naegele – 30/09/16 

- Visitação e vivência de Merlim Dupont Zanandrea, Coordenadora Pedagógica da Escola 1º de Maio – 

05/10/16 

- Participação de usuários, voluntários e funcionária da AFADEV na entrega do Prêmio Ação 

Sustentável 2016 no SINDILOJAS – 05/10/16 
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Ações, eventos e 

atividades com 

associados, 

familiares, 

colaboradores e 

voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrega da Bíblia em braile e capa dura pela Sociedade Bíblica do Brasil com a presença de 

associados, funcionárias, voluntários, convidados e a imprensa – 07/10/16 

- Campanha da Visão na AFADEV – Visitação e vivência realizada por associados, funcionárias e 

voluntários com alunos do 6º Ano do Ens. Fund. da Escola 1º de Maio e os professores Camila da Silva 

Portela e Fabiano Baldissera; testes de visão realizados em alunos pela Profª. Valquiria P. Bregolin – 

13/10/16 

- Atividades de recreação e convivência em Nova Petrópolis e Picada Café com usuários, familiares, 

voluntários e funcionárias – 15/10/16 

- Doação de 03 exemplares de livros infantis acessíveis para a Sociedade Bíblica do Brasil – 18/10/16 

- Encontro da equipe de arrecadação e separação dos artigos para o 3º Brechó/Bazar da AFADEV – 

19/10/16 

- Convivência na Igreja Luterana com a Pa. Paula Naegele – 21/10/16 

- Leitura do livro de Lucy Kortz por Roseli Resende durante o Grupo de Convivência – 21 e 28/10/16 

- Participação de associados, funcionárias e voluntários na organização e realização do 3º Brechó/Bazar 

da AFADEV na sede da entidade – 05/11/16 

- Participação de associados, funcionárias e voluntários na organização e realização do 4º Brechó/Bazar 

da AFADEV no coreto da Praça da Bandeira – 08/11/16 

- Convite da Escola 1º de Maio para o Sarau Literário – 16/11/16 

- Visitação e vivência de Cinira Aparecida de Camargo – 16/11/16 

- Inscrição da equipe no III Torneio Primavera de Goalball – 22/11/16 

- Doação de exemplar de livro de Lucy Kortz para a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac – 

23/11/16 
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Ações, eventos e 

atividades com 

associados, 

familiares, 

colaboradores e 

voluntários 

- Oficina de goalball com o CAPS I e CAPS AD no ginásio do Bairro São Roque – 24/11/16 

- Visitação e vivência de Jocemar Tonin – 29/11/16 

- Participação de associados, funcionárias e voluntários na organização e realização do 5º Brechó/Bazar 

da AFADEV no coreto da Praça da Bandeira – 07/12/16 

- Assembleia Geral Extraordinária e almoço de confraternização de final de ano no Restaurante Serrana 

da usuária Valderesa de Souza Ferreira – 17/12/16 

- Participação da equipe masculina de goalball no PARAJIRGS em Porto Alegre, obtendo a segunda 

colocação na competição – 18/12/16 

 

 

 

 

 

Assessorias 

- Assessoria em audiodescrição para o Instituo Federal Campus Farroupilha e doação de vídeo com 

audiodescrição – 01/04/16 

- Assessoria em acessibilidade urbana – piso tátil e botoeira sonora – com Pablo Barretti, Sofia Maboni 

e Rafael Maso da Secretaria Municipal de Planejamento – 12/07/16 

- Assessoria em acessibilidade urbana e análise de viabilidade de botoeiras sonoras no Centro de 

Farroupilha – com Rafael Maso e Samila Balbinot da Secretaria Municipal de Planejamento, Pablo 

Barretti e Sofia Maboni – 21/07/16 

- Assessoria ao Festival de Cinema Acessível RS – 06 e 07/08/16 

 

Contribuições em 

trabalhos de ensino e 

pesquisa 

 

 

- Conversa entre Pablo Barretti e Adair Basso sobre apresentação de goalball para turma de Educação 

Física na UCS em Caxias do Sul – 18 e 23/05/16 

- O estudante Calebe Andrade de Boni solicitou informações para projeto de revista do curso de 

Jornalismo da Universidade de Caxias do Sul – 16/06/16 

- Conversa entre Pablo Barretti e Adair Basso sobre apresentação de goalball para turma de Educação 

Física na UCS em Caxias do Sul – 20/06/16 
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Contribuições em 

trabalhos de ensino e 

pesquisa 

- Jéssica Fabro conversou e coletou dados com Pablo Barretti e Sofia Maboni sobre trabalho na área da 

deficiência visual para a disciplina Projetos do curso de Comunicação Social da UNISINOS – 22/08/16 

- Jéssica Fabro conversou e coletou dados com Pablo Barretti e Sofia Maboni para trabalho na área da 

deficiência visual para a disciplina Projetos do curso de Comunicação Social da UNISINOS – 05 e 

13/09/16 

- Convite da coordenação do curso de Design de Produtos da Faculdade da Serra Gaúcha – FSG para 

Pablo Barretti participar de banca avaliadora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do estudante 

Jocemar Tonin sobre Design e Acessibilidade – 22/11/16 

- Reunião entre Pablo Barretti, Sofia Maboni e Jocemar Tonin sobre apresentação do TCC – 29/11/16 

- Participação de Pablo Barretti na banca avaliadora do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

estudante Jocemar Tonin sobre Design e Acessibilidade a convite da coordenação do curso de Design de 

Produtos da Faculdade da Serra Gaúcha – FSG – 08/12/16 

 

 

 

 

Entrevistas, 

matérias de jornais e 

divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Viva sobre goalball – 20/01/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Miriam sobre goalball – 25/01/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Viva sobre o Pedágio Solidário – 08/02/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Spaço sobre diversos assuntos – 11/02/16 

- Matéria para o jornal Informante sobre o Pedágio Solidário – 29/02/16 

- Divulgação pela TV Cidade do 5º Pedágio Solidário e campeonato de goalball – 01/03/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Viva sobre o Pedágio Solidário – 01/03/16 

- Divulgação do 5º Pedágio Solidário pela Rádio Spaço – 01/03/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para Rádio Miriam sobre o Pedágio – 02/03/16 

- Divulgação nas redes sociais sobre o 5º Pedágio Solidário – 03/03/16 
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Entrevistas, 

matérias de jornais e 

divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Spaço sobre o Pedágio e campeonato de goalball – 03/03/16 

- Divulgação nas redes sociais do resultado alcançado no Pedágio – 07/03/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Spaço sobre o resultado do Pedágio – 07/03/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Spaço sobre o campeonato Regional Sul de Goalball – 

21/03/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a TV Serramar sobre o campeonato Regional Sul de Goalball – 

29/03/16 

- Divulgação nas redes sociais sobre atividades da AFADEV ao longo do mês de março. 

- Divulgação do Dia Nacional do Braile – 08/04/16 

- Divulgação do dia municipal da leitura – 05/05/16 

- Divulgação do trabalho da AFADEV por meio de cartazes e marca-páginas realizado por Eduardo 

Balbinot durante projeto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal 

Campus Farroupilha – 24/05/16 

- Divulgação do Dia Internacional da Pessoa Surdocega – 27/06/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Spaço sobre acessibilidade – 27/06/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para a rádio Spaço sobre botoeiras sonoras e placas inadequadas – 

11/08/16 

- Informações repassadas para matéria a ser feita pelo jornal Informante sobre o 3º Torneio de Dominó 

da AFADEV – 05/09/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para o jornal Informante sobre o 3º Torneio de Dominó – 06/09/16 

- Divulgação em rede social sobre o esporte goalball – 13/09/16 

- Divulgação em rede social sobre a doação pela SBB da Bíblia em braile e capa dura – 04/10/16 
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Entrevistas, 

matérias de jornais e 

divulgação 

- Entrevista de Pablo Barretti para a Rádio Viva sobre a entrega da Bíblia em braile – 08/10/16 

- Reportagem de Emilio Nunes com Pablo Barretti sobre a entrega da Bíblia em braile para a AFADEV 

publicada no site Leouve – 10/10/16 

 - Matéria no jornal O Farroupilha sobre a entrega da Bíblia em braile para a AFADEV – 14/10/16 

- Divulgação em rede social sobre a realização do Brechó/Bazar e inserções nas rádios Miriam, Sonora, 

Spaço e Viva – 31/10/16 

- Divulgação em rede social sobre a realização do Brechó/Bazar e inserções nas rádios Miriam, Sonora, 

Spaço e Viva – 03 e 04/11/16 

- Matéria no jornal O Farroupilha sobre o Brechó/Bazar – 04/11/16 

- Entrevistas de Pablo Barretti para as Rádios Miriam, Spaço e Viva sobre o Brechó/Bazar – 04/11/16 

- Divulgação de Edital de Convocação para Assembleia Geral nas rádios Miriam, Sonora, Spaço e Viva 

e rede social Facebook – 16/11/16 

- Divulgação em rede social sobre a realização do Brechó/Bazar, em jornais e inserções nas rádios 

Miriam, Sonora, Spaço e Viva – 01/12/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para Celso Sgorla da Rádio Miriam sobre o Brechó/Bazar – 07/12/16 

- Entrevista de Pablo Barretti para as Rádios Spaço e Viva durante o Brechó/Bazar – 07/12/16 

Palestras - Palestra e demonstração de goalball para alunos de Educação Física da UCS – 27/06/16 

- Campanha da Visão na AFADEV – palestras e vivências para alunos da rede municipal – 13/10/16 

Ações de Mobilidade 

Urbana 

- Estudo de acessibilidade urbana, avaliação de pisos táteis e análise de viabilidade de botoeiras sonoras 

no Centro de Farroupilha - com Pablo Barretti, Sofia Maboni, Rafael Maso e Samila Balbinot da 

Secretaria Municipal de Planejamento – 12 e 21/07/16 
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Tabela 18: ESTUDOS, CURSOS E CAPACITAÇÕES 

MÊS DESCRIÇÃO REPRESENTANTE 

Janeiro 
Programa PHL para cadastro de biblioteca – 04/01/16 

Sofia Maboni e Valquiria 

P. Bregolin 

Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – software Boardmaker – 20/01/16 Sofia Maboni 

Fevereiro Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – aplicativo Aipoly – 02/02/16 Sofia Maboni 

Março 
Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – caneta Pentop Julcemara A. Pereira 

Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – lupa eletrônica Cassiano F. N. Teixeira 

Abril 

1º Seminário Regional de Educação Fiscal promovido pelo GEFE-RS da Secretaria Estadual da Fazenda 

- Caxias do Sul – 12/04/16 

Magaly Lovato 

Norival L. da Silva 

Sofia Maboni 

Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – teste do aplicativo eSSENTIAL Acessibility – 

23/04/16 

Sofia Maboni 

Pablo Barretti 

 
Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – instalação de aplicativo Bíblia ampliada em 

smartphone de usuária – 02/05/16 
Sofia Maboni 

Maio Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – teste das lupas – 06/05/16 Cassiano F. N. Teixeira 

 Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – software Braille Virtual – USP – 23/05/16 Sofia Maboni 

 
Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – troca de informações em impressora braile Juliet e 

software Braille Fácil com Célia Fedrizzi – 02/06/16 
Sofia Maboni 
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Junho 
Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – auxílio em impressora braile Juliet com Cheryl 

Lenartiene da Enabling Technologies Company – 02/06/16 
Sofia Maboni 

 

Estudo de novas tecnologias e aplicativos acessíveis – aplicativo Bíblia Plus – 17/06/16 Sofia Maboni 

Oficinas de fabricação de instrumentos musicais com materiais recicláveis na Casa da Cultura com os 

instrutores Izac Zaccani e Jovani Borges – 04 encontros – 07, 14, 21 e 28/06/16 

Usuários, voluntários e 

equipe de trabalho 

Julho 

Estudo de normas técnicas – ABNT NBR 9050: 2015 – 07/07/16 
Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

Análise de legislação – Lei Federal 13.204/15 – 07/07/16 
Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

Análise de legislação – Leis Municipais 4.198/2015 e 4.202/2015 – 12/07/16 
Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

 

Análise de legislação – Lei Gaúcha da Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 

Estadual 13.320/2009) – e sugestões em consulta pública (Decreto nº 52.525/2015 e sua alteração) 

realizada pela FADERS (Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas 

com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul) para reforma da Lei – 18/07/16 

Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

 

Análise de legislação – Lei Gaúcha da Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 

Estadual 13.320/2009) – e sugestões em consulta pública (Decreto nº 52.525/2015 e sua alteração) 

realizada pela FADERS (Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas 

com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul) para reforma da Lei – 05/08/16 

Usuários e equipe de 

trabalho 

Agosto 
Capacitação em impressoras braile Juliet e Romeo e software Braille Fácil com Márcio Medeiros, 

responsável técnico da Tecnobraille (4h) – 18/08/16 

Sofia Maboni 

Pablo Barretti 

Valquiria P. Bregolin 
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Análise de legislação – Resolução CNAS nº 14/2014 – 22/08/16 
Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

 Análise de legislação – Resolução CNAS nº 11/2015 – 23/08/16 
Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

    

Setembro 

Análise de legislação – Acessibilidade nos cinemas com regras definidas na Instrução Normativa 

128/2016, da Agência Nacional do Cinema (Ancine) – 15/09/16 

Usuários e equipe de 

trabalho 

Revisão das regras de goalball (IBSA) – 26/09/16 
Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

Outubro 

Estudo sobre a história da Bíblia em braile no Brasil – 04/10/16  
Usuários e equipe de 

trabalho 

Encontro de Capacitação para Nota Fiscal Gaúcha – NFG promovido pelo GEFE-RS da Secretaria 

Estadual da Fazenda no Centro Cultural da E.E.E.M. Santa Catarina em Caxias do Sul (3h) – 20/10/16 

Magaly Lovato 

Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

Valquiria P. Bregolin 

Novembro Curso Audiodescrição como ferramenta pedagógica – UCS – Caxias do Sul – 08h – 28 e 29/11/16 

Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

Valquiria P. Bregolin 

 Revisão Lupa eletrônica e Lupa bolinha – 29/12/16 

Magaly Lovato 

Pablo Barretti 

Sofia Maboni 

Total 28 - 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mais um ano termina e velhos problemas e preconceitos parecem querer não ser superados.  A 

falta de incentivo, excesso de burocracia, falta de acessibilidade, inadequação da inclusão escolar, 

capacitismo no mundo do trabalho, falta de interesse e de capacitação para atender os deficientes em 

locais públicos e privados são algumas das dificuldades para se trabalhar em ação social. 

Dentre os desafios está a visão segregadora da sociedade que insiste em duvidar da 

capacidade das pessoas com deficiência. Segundo a especialista Fatine Oliveira, “a deficiência, há 

muitos anos, é conceituada de maneira medicalizada, considerando corpos normativos como 

parâmetro de eficiência. Todo indivíduo que enxerga, anda, fala, locomove-se e interage socialmente 

é considerado eficiente. Aquele que não estiver neste grupo será considerado um corpo falho e 

deficiente.” Segundo ela, capacitismo é considerar pessoas com deficiência menos capazes devido às 

suas condições físicas. Urge-se o reconhecimento das potencialidades das pessoas com deficiência e 

não apenas sua limitação ou patologia. 

A condição à participação das pessoas com deficiência está na própria dinâmica cotidiana que 

passa pela superação de barreiras arquitetônicas e atitudinais para o exercício da cidadania. O 

incentivo à presença e participação do deficiente em espaços deliberativos perpassa a sua própria 

inclusão para a busca de conquistas para todos. 

Somente com uma visão integral da pessoa com deficiência e políticas concretas de inserção 

social abriremos caminho para a efetiva inclusão social. 

Conforme a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS, a assistência social é política pública, direito do cidadão e dever do Estado. A LOAS em seu 

Art. 24 qualifica a função dos programas na política de assistência social dispondo que, os programas 

de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área 

de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. 

Já em seu primeiro artigo a Lei nº 13.146/15, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece a obrigação do Estado em 

assegurar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais às pessoas com deficiência e alertar 

a sociedade do seu cumprimento para assim promover a sua inclusão. 

A AFADEV como associação civil de direito privado e integrante da rede sociassistencial 

privada do Município de Farroupilha empenha-se na missão a que se propôs e realiza ações 

integradas, complementares e intersetoriais com a rede pública e privada do SUAS e demais áreas de 
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atuação. Esperamos que os gestores públicos assumam o compromisso com a mudança de postura em 

relação às obrigações básicas, dentre elas a distribuição e melhor aproveitamento dos recursos 

oriundos de fundos captadores para o quais os cidadãos contribuem por meio de tributos, taxas e 

contribuições.  

O terceiro setor trabalha com a imprevisibilidade de receitas e recursos, mas é constantemente 

incentivado a dar continuidade ao trabalho desenvolvido, visto que o apoio surge dos mais diversos 

âmbitos. A incerteza desafia, porém não finda a vontade de continuar e aprimorar o serviço prestado, 

com a certeza de estar no caminho certo.  

Os resultados apresentados, principalmente financeiros, retratam um ano difícil da economia 

no país, mas, ao final, definem a essência do nosso fazer. E é muito bom constatar que estamos 

presentes na vida de tantas pessoas, que as soluções que cultivamos foram transformadoras de suas 

vidas, e que por nosso trabalho pessoas com deficiência visual continuam sua busca pela 

emancipação, conquista da autonomia, autoestima e desenvolvimento de suas competências e 

talentos. 

Agradecemos a colaboração de usuários, familiares, colaboradores, voluntários, amigos e 

entidades parceiras, essenciais ao andamento das atividades e especialmente à comunidade 

farroupilhense que se empenha na inclusão das pessoas com deficiência. 

   

 

 

 

Farroupilha, 07 de abril de 2017 

 

 

 

 

______________________                 ________________________            ________________________ 

             Pablo Barretti                                      Sofia Maboni                             Valquiria P. Bregolin 

Diretor - Presidente da AFADEV            Agente administrativa e       Professora e Segunda  

                                                           Secretária da Diretoria                      Secretária da Diretoria  
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9. ANEXOS 

9.1. FOTOS DAS AÇÕES 

9.2. PARCERIA JSM 116/P.S.C.- 3ª VARA 

9.3. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – REPASSE FMAS (Fundo Municipal de Assistência 

Social) 

 



ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - BAIXA VISÃO  

    

           Abner fazendo cálculos matemáticos           Reabilitação Nelson – dominó de sombras 

 

   

              Reabilitação Nelson – percepção visual       Abner e Larissa em atendimento 
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ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE – O.M. 

                

                     Juscelei fazendo treinamento em O.M - interna      Alexandre e Pablo – O.M. externa 

 

SISTEMA BRAILE E CONFECÇÃO DE MATERIAIS 

     

Alexandre – letra de música em braile           Confecção de representação de célula                         Pablo em leitura braile 
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SISTEMA BRAILE E CONFECÇÃO DE MATERIAIS 

                                        

                 Ana Maria em atendimento no sistema braile        Confecção de material em braile para a E.M.E.F. Oscar Bertholdo 

 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA E PRÁTICA – AVD  

                        

   Giovani e Pablo – atividades da vida diária                    Pablo e Abner – atividades da vida diária 
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Pablo e Nelson – atividades da vida diária              Julcemara – atividades da vida diária 

  

Norival preparando chá 
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INCLUSÃO DIGITAL 

            

                        Norival em atendimento com Deiwid Dewes              Juscelei utilizando o Sistema Dosvox 

 

LUPAS E TECNOLOGIA ASSISTIVA 

          

Julcemara utilizando uma lente no tablet   Abner utilizando lupa manual no livro 



 

 

60 

   

Cassiano utilizando a lupa bolinha para computador Pablo demonstrando aplicativo de acessibilidade 

 

SISTEMA BRAILE PARA VIDENTES 

         

    Pedro escrevendo na reglete de mesa            João com a reglete de mesa 
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ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS E OUTRAS AÇÕES 

        

      Visita à Rádio Imperial em Nova Petrópolis     Atividade com os Bombeiros Voluntários de Picada Café 

           

                  Multa Moral no Centro – Semana das Pessoas com Deficiência                  Recebimento da Bíblia em braile doada pela SBB 
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ACOLHIMENTO, VISITAS E TRABALHO EM GRUPO E COM FAMILIARES 

    

Integração – CAPS I e CAPS AD                                                Trabalho em grupo 

 

GRUPO DE CONVIVÊNCIA 

    

               Festa de 12 anos da AFADEV       Festa de 50 anos do Paulo 
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  Lisiane do SINE falando sobre o Dia D para o grupo                 Grupo de Convivência no Parque dos Pinheiros 

  

Convivência na Igreja Luterana com a Pastora Paula Naegele   
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ASSESSORIAS, PARCERIAS E PALESTRAS 

   

        Palestra na UCS em Caxias do Sul    Festival de Cinema Acessível RS – Centro de Cultura Ordovás 

 

VIVÊNCIAS  

     

 Visita e vivência de Kátia Acosta                     Visita e vivência da Pastora Paula Naegele 
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              Vivências sensoriais de alunos de Ed. Física da UCS          Professoras da Escola 1º de Maio conhecendo a biblioteca da AFADEV 

 

         

Vivência sensorial na rua – Ivo Merlin com Pablo      Campanha da Visão – 6º ano Escola 1º de Maio 
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ITINERANTE 

             

Daniel em atendimentos com a Profª. Valquiria na E. M. E. F. Ilza Molina Martins 

 

AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 

   

Samila e Rafael da Secretaria Municipal de Planejamento realizam estudo de viabilidade de semáforo sonoro com Pablo 
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OFICINAS DE ARTESANATO E MÚSICA 

  

               Oficina de artesanato – confecção de porta-panelas                                Oficina de música na Escola Pública de Música 

 

            

                          Oficina de artesanato – decoração da Festa Junina       Oficina de artesanato – garrafas decoradas 
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Ensaio da música Noite Feliz 

 

 CAMPANHAS 

      

                           Campanha Latinha Feliz 
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     5º Pedágio Solidário da AFADEV          Brechó/Bazar Solidário na Praça da Bandeira 

 

GOALBALL 

  

       Campeonato Regional Sul de Goalball em Porto Alegre        PARAJAC – Jogos Paradesportivos de Canoas 
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Integração com CAPS I e AD – goalball no Ginásio São Roque 

 

CAPACITAÇÕES 

         

   Seminário Regional de Educação Fiscal            Oficina de instrumentos musicais reciclados 
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                      Capacitação em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha – Caxias do Sul      Oficina de Audiodescrição - UCS 

 

REUNIÕES, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE JORNAIS 

             

    Entrevista para o site O Far durante o 5º Pedágio Solidário       Assembleia Geral Ordinária 
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Matérias do Jornal O Farroupilha – 5º Pedágio Solidário, semáforos sonoros e Regional Sul de Goalball 
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Matéria no Jornal O Farroupilha sobre a oficina de instrumentos musicais reciclados 

              

Matéria do Jornal O Farroupilha – PARAJAC e Torneio de Dominó 
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Reportagem do Jornal Mesa de Centro sobre a AFADEV 

 

        

   Matéria no Jornal Informante sobre doação da Bíblia em braile      Entrevistas para rádios, jornais e TV Cidade sobre a Bíblia em braile 
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                      Jornal O Farroupilha – doação da Bíblia em braile         Assembleia Geral Extraordinária e festa de final de ano 

 

  

Reunião UNIMED 


