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AMBIÇÃO

CONTEXTO E PÚBLICO

Deficientes visuais autônomos, seguros, redescobrindo a
sua beleza.

Pessoas com deficiência visual, cegas e com visão subnormal
(baixa acuidade visual, comprometimento da visão útil
mesmo com uso de lentes corretivas), em situação de
habilitação ou reabilitação de suas atividades de vida diária,
com idade a partir de 18 anos, independente de sexo,
moradores da cidade de Campinas/SP.

ENTREGAS
1 usuário já reabilitado, profissionalizado e 30 deficientes visuais em situação de habilitação/reabilitação, autônomos,
autoconfiantes e empoderados. Capacitados a lerem seus traços e limites faciais por meio do sentido do toque, habilitados a se
automaquiarem, com as barreiras da limitação visual superadas e com sua beleza resgatada, entre maio/2018 a outubro/2018.

RAZÕES PARA APOIAR
O Centro Cultural Louis Braille de Campinas acredita que através dessa oficina é possível além de transformar o olhar do deficiente
visual para com ele mesmo, trabalhar o bem estar psicológico dessas pessoas, reduzindo os índices de depressão dessa população,
potencializando sua habilitação/reabilitação das atividades da vida diária, reduzindo as desigualdades e reinserindo em meio social.
Nessa oportunidade, um usuário já reabilitado será encaminhado para a Associação Laramara, onde será capacitado a executar a
automaquiagem, tornando-se replicador desse conhecimento para usuários do Centro Braille em situação de
habilitação/reabilitação.
A Associação Laramara de São Paulo, em parceria com a rede Jacques e Janine, e apoio da Vult Cosméticos, promoveu um projeto
piloto de automaquiagem para cegas, em maio de 2016. A iniciativa, criada para valorizar a beleza e a autoestima das participantes,
inspira o Braille a criar uma oficina que capacite os participantes a mapearem seu próprio rosto e a identificarem seus traços por meio
da experiência tátil e de técnicas de maquiagem.
A oficina da Laramara é gratuita, porém é realizada apenas em sua sede em São Paulo, capital.

SOLUÇÃO

Necessidade

Potencialização da habilitação/reabilitação de pessoas com deficiência visual,
cego e visão subnormal, maiores de 18 anos. Diminuição dos índices de
depressão dessa população.

Solução

Oficina de automaquiagem “Maria bonita não precisa de espelho”, voltado
para pessoa com deficiência visual desenvolve o sentido do tato, a percepção,
a autoimagem, a autoconfiança e a concentração do participante.

Objetivo

Deficientes visuais com melhor qualidade de vida e bem estar psicológico.

Impacto

Melhor desempenho da habilitação/reabilitação dos deficientes visuais.

Resultado Final

Pessoas com deficiência visual, autoconfiantes, autônomas, com a
autoimagem reconstruída, reinseridas na sociedade e em igualdade de
condições.
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PROPONENTE
O Centro Cultural Louis Braille de Campinas dedica-se, desde 1969, a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência visual em
diversas áreas, oferecendo atividades de assistência, capacitação, inclusão social e educacional, cultura, bem-estar físico e psicológico.
Atua também em parceria com universidades como UNICAMP, UNIP e PUC, em busca de novas metodologias e tecnologias
acessíveis e inclusivas que atendam a demanda dos deficientes visuais, como o protótipo de bengala inteligente desenvolvido por um
aluno da PUC no ano de 2016 em parceria com o Braille.

INVESTIMENTOS
INVEST/MÊS
Despesa
capacitação
Material
Recursos
Humanos
MENSAL

CRONOGRAMA MENSAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
MAIO R$ JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
R$
R$
R$
R$
1.000,00

-

-

-

-

OUTUBRO
R$
-

-

1.167,36

1.167,36

1.167,36

1.167,36

1.167,36

-

1.522,38

1.522,38

1.522,38

1.522,38

1.522,38

2.689,74

2.689,74

2.689,74

2.689,74

2.689,74

1.000,00

DETALHAMENTO
ITEM
Protetor Solar facial
Base líquida
Lápis de olho
Delineador líquido
Rímel básico
Batom Cremoso
Batom Líquido
Blush
Pincel Kabuki
Sombra
Lenço Demaquilante

MATERIAL DE CONSUMO MENSAL – Kit por participante
QTD
DESCRIÇÃO
R$ PEÇA
R$ TOTAL
6 UN
Toque Seco FPS 30 - 50g
31,89
191,34
6 UN
Tons de pele variados- Vult
17,95
107,70
6 UN
Cores - Vult
12,29
73,74
6 UN
Cores - Vult
18,99
113,94
6 UN
Preto e incolor - Vult
18,49
110,94
6 UN
Batom cores variadas - Vult
12,39
74,34
6 UN
Batom cores variadas - Vult
20,69
124,14
6 UN
Blush Compacto (cores)- Vult
15,99
95,94
6 UN
Pincel Ubu - Kabuki Crush
6,09
36,54
6 UN
Quinteto Sombras Classic - Vult
25,90
155,40
6 PCT
Lenço Demaquilante - Vult
13,99
83,94
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO MENSAL (R$)
1.167,36

DETALHAMENTO RECURSO S HUMANO S NECESSÁRIOS
ITEM
QTD
DESCRIÇÃO
Custo R$
Usuário reabilitado pelo Braille,
Oficineiro
1 UN
capacitado pela Laramara, contratado
30,00/hora
como horista via MEI.
Profissional de Psicologia
1 UN
Profissional contratado CLT
1.042,38/mês
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO MENSAL (R$)

Mensal R$
480,00
1.042,38
1.522,38
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CONTRAPARTIDA
RECURSOS PRÓPRIOS

Sede própria adaptada para pessoa com deficiência (elevador e demais equipamentos);

Sala para execução da oficina;
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS

Profissional de serviço social;

Profissional de serviços gerais;

Profissional de apoio administrativo;

Coordenador Técnico;
RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIO

Equipe de marketing e publicidade (parceria Praxis da UNIP);
MATERIAIS DE CONSUMO

Material de apoio (apostilas adaptadas em braile);
RECURSOS EXISTENTES

Equipamento Multimídia (projetor e áudio).
Campanha de inclusão, produzida pela equipe de voluntários da Praxis/UNIP, com depoimentos do antes e depois dos
participantes da oficina, onde poderá ser divulgada a logomarca da empresa patrocinadora em parceria com o Centro Cultural
Louis Braille de Campinas. O material será veiculado nas redes sociais e também no site da instituição.

CONTATOS
(19) 3255-0764
braille@braille.org.br
www.braille.org.br
facebook.com/centrobraillecampinas

