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CURSO DE PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM COBOL

Duração: 300 horas / 75 dias. 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Aulas ministradas por professores especializados e material didático impresso em braille ou tipos amplia-
dos.
Local: Centro de Treinamento da Adeva, à rua São Samuel, 174, Vila Mariana, próximo à estação Santa Cruz 
do metrô.

Pré-requisitos: 
Ensino médio completo ou em curso.
Idade: a partir de 16 anos.
Conhecimentos de informática (nível básico).

Mais informações pelos telefones: 5084-6693 / 5084-6695.
 
CURSO DE OPERADOR DE CALL CENTER

Conteúdo: português, matemática, informática básica e atendimento ao cliente.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.
Aulas ministradas por professores especializados e material didático impresso em braille ou tipos amplia-
dos.
Local: Centro de Treinamento da Adeva, à rua São Samuel, 174, Vila Mariana, próximo à estação Santa Cruz 
do metrô.

Pré-requisitos:
Ensino fundamental I 
Idade: a partir de 16 anos
Benefícios:
Bolsa-auxílio para os alunos que não têm renda.
Vale-transporte para os alunos que não têm passe livre.
Seguro de vida.



Kit com mochila e material de apoio.

Mais informações pelos telefones. 5084-6693 / 5084-6695.

Cursos de capacitação para pessoas com deficiência visual 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Duração: 300 horas / 60 dias.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.
Aulas ministradas por professores especializados e material didático impresso em braille e em tipos amplia-
dos.
Local: Centro de Treinamento da Adeva, à rua São Samuel, 174, Vila Mariana, próximo à estação Santa Cruz 
do metrô.

Inscrições abertas! Vagas limitadas.

Pré-requisitos: ensino fundamental completo, conhecimentos de Windows e Virtual Vision.

Idade: a partir de 16 anos.

Mais informações pelos telefones: 5084-6693 / 5084-6695.
 
OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Empresa multinacional oferece 20 vagas para pessoas com deficiência visual (total ou parcial)

Os candidatos serão capacitados pela ADEVA em cursos de informática básica, braille e mobilidade, minis-
trados por professores especializados e com material didático impresso em braille ou em tipos ampliados.

Haverá turmas no período da manhã e da tarde.

Perfil - a partir de 17 anos, ambos os sexos. Quem recebe amparo assistencial (Loas) ou aposentadoria por 
invalidez só poderá concorrer a uma vaga se comprovadamente abrir mão desses benefícios.

Benefícios - ajuda de custo, vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de vida, assistência 
médica e odontológica.

Local - Centro de Treinamento da Associação de Deficientes Visuais e Amigos (Adeva), à rua São Samuel, 
174, Vila Mariana, próximo à estação Santa Cruz do metrô.

As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitas pelos telefones: 11 5084-6693 e 5084-
6695, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, com o prof. Francisco Carlos

 
 Link da imagem ao lado:
http://www.adeva.org.br/servicos/servicos.htm
(detalhe ao clicar na imagem ela abre na mesma 
página, ruim não?!)



Link:
http://www.adeva.org.br/cursos/cursos.htm

Link:
http://www.adeva.org.br/palestras/palestras.htm

A LEI DE COTAS E O TRABALHO DA ADEVA

A Associação de Deficientes Visuais e Amigos– ADEVA é uma organização sem fins lucrativos, que atua na 
cidade de São Paulo e cidades vizinhas, promovendo a reabilitação, a profissionalização e a integração social 
do deficiente visual.

Desde 1978, trabalhando com esse segmento da sociedade, a ADEVA se especializou na sua capacitação 
para o mercado de trabalho com um moderno centro de treinamento e profissionais altamente especializa-
dos.

A ADEVA disponibiliza, para o deficiente visual, cursos nas áreas de informática, telemarketing e vendas, 
entre outros.

Realiza parcerias com empresas, oferecendo assessoria, por período pré-determinado, para acompanha-
mento na integração das pessoas com deficiência ao ambiente de trabalho.

Dessa forma, qualifica profissionais com o perfil da contratante e de acordo com sua filosofia de trabalho.

A fiscalização mais intensa das Delegacias do Trabalho fez crescer o número de empresas que buscam 
a ADEVA, preocupadas em atender à Lei Federal nº 8.213/91 (Lei de Cotas) e ao Decreto Federal nº 
3.048/99 (que impõe multa ao não-cumprimento dessa Lei), bem 
como em dar conta de sua responsabilidade social, tão discutida e destacada nos dias de hoje.

Nos últimos anos, a ADEVA habilitou e integrou profissionalmente mais de 500 pessoas em diversas com-
panhias, das quais se destacam a CPM Braxis, a TMS Call Center, a Indiana Seguros, a Serasa, o Hospital 
Santa Catarina, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Pro-
dam), o Bradesco e o Banco Real.

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 
(DOU DE 14/8/1991)



Art. 93. - A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) 
a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção:

I. até 200 empregados ...............2% 
II. de 201 a 500 ............................3% 
III. de 501 a 1.000 ........................4% 
IV. de 1.001 em diante ...............5% 

Colocamo-nos a sua disposição para mais informações no seguinte endereço:

CENTRO DE TREINAMENTO MÁRIO COVAS – ADEVA 
(integrado à Escola Estadual Lasar Segall)

Rua São Samuel, 174, Vila Clementino, CEP 04120-030, São Paulo (SP)

Telefones: 11 5084-6693 / 5084-6695 (das 8h às 17h30), E-mail: adeva@adeva.org.br

MISSÃO DA ADEVA

Promover a inclusão do deficiente visual na sociedade por meio de uma educação global integrada e de sua 
capacitação, reciclagem profissional e inserção no mercado de trabalho, preparando-o para o pleno exercí-
cio da cidadania.

VISÃO 
Constituir-se em um modelo de referência nacional na oferta de oportunidades de educação, informação e 
profissionalização para os deficientes visuais no País.

- Endereço para correspondência 
  Brig. Tobias, 247, cj. 1116, Santa Ifigênia
  CEP 01032-000 - São Paulo (SP)

- Centro de Treinamento Mário Covas 
  (integrado à Escola Estadual Lasar Segall)
  Rua São Samuel, 174, Vila Clementino, CEP 04120-030
  São Paulo (SP), telefones: 11 5084-6693 / 5084-6695 
  (das 8 às 17h30)
  E-mail: adeva@adeva.org.br

Diretor-presidente
Markiano Charan Filho



Quem Somos
Quem Somos

A Associação de Deficientes Visuais e Amigos - Adeva é uma organização da sociedade civil de interesse 
público, apartidária, sem fins lucrativos, atuante em São Paulo (SP) e em cidades próximas.

Conta com associados deficientes visuais e não-deficientes que participam com igualdade de direitos e de-
veres. Sua diretoria executiva é eleita por um período de três anos por meio de assembléia de todos os asso-
ciados.

A Adeva mantém seus projetos por meio da colaboração de associados-contribuintes, doações/patrocínios, 
parcerias, da receita de eventos e da produção de impressos em Braille.

NOSSA HISTÓRIA: AÇÕES E PROJETOS

A ADEVA foi fundada em 9 de agosto de 1978 por um grupo de amigos, alguns deficientes visuais, outros 
não. Sua missão é integrar o deficiente visual na sociedade, principalmente por meio de sua inclusão no mer-
cado de trabalho.

1979 
-Início do trabalho pioneiro de ampliação de livros, cartilhas e apostilas para alunos com deficiência visual da 
rede de ensino do estado de São Paulo e da gravação em fita K7 de material didático.

1981
-Participação em movimentos reivindicatórios estaduais e nacionais em favor dos deficientes visuais.

1982
-Início do encaminhamento profissional de deficientes visuais.

1984
-Participação na criação e na primeira gestão do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de 
Deficiência (Ceappd), órgão consultivo autônomo que tem suporte administrativo do governo do estado de 
São Paulo.

1985
-Realização de curso de informática para alunos deficientes visuais do ensino médio da rede de ensino do 
estado de São Paulo, em convênio com a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp) e a Asso-
ciação dos Profissionais de Processamento de Dados (APPD).

1987
-Apresentação à Assembléia Nacional Constituinte de documento com sugestões para garantir os direitos dos 
deficientes na Constituição de 1988.

1988 
-Colocação de deficientes visuais formados pela ADEVA como programadores de computador na Compan-
hia de Processamento de Dados do Município de São Paulo (Prodam).

1991 
-Apresentação da palestra “A integração do deficiente por meio do mercado de trabalho”, em seminário 
realizado na Estação Especial da Lapa/SP, em faculdades, comunidades religiosas, escolas, associações, entre 



outros locais.

1992
-Trabalho de integração de adolescentes deficientes e não deficientes na Associação Cristã de Moços (ACM/
SP).

1995
-Realização do programa Dia da Visão, em parceria com o Banco de Olhos de São Paulo, evento que consiste 
no trabalho de um dia junto à comunidade, com exposição de materiais e equipamentos de uso de deficientes 
visuais, realização de exames de acuidade visual, recebimento de doações de córnea para o Banco de Olhos, 
palestras sobre prevenção da cegueira e sobre a integração do deficiente visual na família e na sociedade.

1997
-Criação do jornal bimestral CONVIVA, periódico que reflete a filosofia da entidade e primeiro jornal im-
presso em braille e em tinta do Brasil;
-Curso de culinária para deficientes visuais;
-Ampliação dos cursos na área da microinformática para deficientes visuais, com a colaboração da Compan-
hia Energética de São Paulo (Cesp);
-Realização de palestras de orientação para funcionários do Poupatempo/SP.

1998
-Promulgação da Lei Estadual nº 9 919/98/SP, de iniciativa da ADEVA, que garante o aproveitamento de fun-
cionários portadores de deficiência nas empresas estatais privatizadas;
-Colocação de alunos deficientes visuais no Centro de Iniciação ao Trabalho (CIT), do programa Cesp Cri-
ança;
-Criação da página da ADEVA na Internet.

1999
-Pesquisa nacional e internacional sobre a situação profissional do deficiente visual;
-Curso de Virtual Vision (programa leitor de telas de computadores) para professores da rede estadual de 
ensino de São Paulo.
-Participação no Conselho Gestor da Rede Brasileira de Entidades Assistenciais Filantrópicas(Rebraf).

2000
-Realização de cursos de informática e telemarketing para portadores de deficiência visual do projeto Desen-
volvendo Talentos, com o apoio da Fundação Vitae.

2001
-Inauguração do Centro de Treinamento Mário Covas, localizado na E.E. Profª Marina Cintra;
-Ampliação do projeto Desenvolvendo Talentos, com a doação de salas de aulas da E.E. Profª Marina Cintra, 
por meio do Decreto nº 45.272, de 6 de outubro de 2000, em parceria com o governo do estado de São Paulo;

-Convênio com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que possibilitou o atendimento a 190 alunos defi-
cientes visuais em cursos profissionalizantes. 

2002
-Inauguração do Infocentro ADEVA, o primeiro Infocentro para deficientes visuais, em parceria com o Pro-
grama Acessa São Paulo;
-Convênio com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), que possibilitou o atendimento a 552 
alunos deficientes visuais em cursos profissionalizantes;
-Realização do Dia da Visão, em parceria com a E.E. Profª Marina Cintra, evento que consistiu no trabalho 
de um dia junto àquele estabelecimento de ensino, com exposição de materiais e equipamentos de uso de 
deficientes visuais, realização de exames de acuidade visual e de glicose, gincana infantil, palestras sobre pre-



venção da cegueira e o ensino de deficientes visuais.

2003
-Realização de curso de estenotipia para deficientes visuais;
-Parceria com a Associação Beneficente Alzira Denise Hertzog da Silva (Abadhs), possibilitando o atendi-
mento a 693 deficientes visuais;
-Parceria com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, possibilitando o atendimento a 50 deficientes 
visuais;
-Formação do coral ADEVA.

2004
-Atendimento a 642 deficientes visuais, por meio do projeto Desenvolvendo Talentos;
-Formação do grupo de teatro e dança, por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, dentro 
do projeto Talentos Especiais;

2005
-Participação na IV Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech);
-Parceria com a empresa Indiana Seguros, que resultou na doação de licenças do software Sound Forge, pos-
sibilitando a realização de cursos de técnicas de sonorização para deficientes visuais;
-Parceria com a Unipro Ensino Profissionalizante, possibilitando a realização do curso de manutenção e 
montagem de microcomputadores, voltado para deficientes visuais;
-Palestra de sensibilização para funcionários do Poupatempo/Guarulhos.

2006 e 2007
-Parceria com as empresas CPMBraxis IT Services (multinacional de tecnologia da informação) e TMS Call 
Center, que resultou na contratação de profissionais deficientes visuais nas áreas de telemarketing, help desk e 
programação;
-Parceria com a Cáritas Brasil Secretariado Nacional, entidade responsável pela administração de 40% do 
Fundo Nacional de Solidariedade, na capacitação profissional de vários deficientes visuais.

2008
-Curso de jardinagem para deficientes visuais em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do 
município de São Paulo;
-Curso de informática para funcionários deficientes visuais da empresa Mondial Assistance;
-Cursos de informática e de desenvolvimento profissional para funcionários deficientes visuais da empresa 
CPMBraxis;
-Curso de informática para funcionários deficientes visuais da empresa Fleury Medicina e Saúde;

-Capacitação profissional de pessoas com deficiência visual como operadores de call center, em parceria com 
a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;

2009
-Palestra de sensibilização e orientação para convivência social e profissional com deficientes visuais no Hos-
pital do Coração (HCor);
-Capacitação profissional de pessoas com deficiência visual para as empresas Mondial Assistance, Imprensa 
Oficial de São Paulo, CPMBraxis e Centro Cultural São Paulo;
-I Carnadeva. Baile pré-carnavalesco, realizado no pátio da E.E. Lasar Segall, com concurso de fantasias nas 
categorias luxo, comicidade e originalidade.
-Excursão à cidade de Porto Feliz (SP);
-Sarau com o Coral da ADEVA e o grupo de chorinho Flor Amorosa, realizado no auditório da ADEVA;
-Curso de Jaws (leitor de tela de microcomputador) para 25 funcionários (multiplicadores) da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo (SBC);
-Palestra “O braille nos dias de hoje: sua história e seu futuro”, realizado na Sociedade Bíblica do Brasil;



-Workshop ministrado pela arte-terapeuta Ana Carmen Franco Nogueira sobre o trabalho da artista plástica 
Lygia Clark, do trabalho de jovens deficientes visuais premiado pelo Itaú Cultural/SP;
-Palestra “Deficiente visual: mito e realidade”, para membros do Rotary Club de São Paulo.

2010
-Capacitação profissional para funcionários deficientes visuais das empresas Mondial Assistance e Drogaria 
São Paulo;
-Capacitação profissional para funcionários deficientes visuais da Imprensa Oficial de São Paulo;
-Cursos profissionalizantes para alunos deficientes visuais em parceria com a Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho;
-Produção de 2.874 volumes de textos em braille para escolas, restaurantes, cartórios e pessoas físicas;
-II Carnadeva. Baile pré-carnavalesco, realizado no pátio da E.E. Lasar Segall, com concurso de fantasias nas 
categorias luxo, comicidade e originalidade;
-32º aniversário da ADEVA, comemorado no Bar Brahma, com a apresentação da banda cover dos Beatles, 
Comitatus;
-I Bazar ADEVA de novos e usados, realizado no pátio da E.E. Lasar Segall;

2011
-III Carnadeva. Baile pré-carnavalesco, realizado no pátio da E.E. Lasar Segall, com concurso de fantasias nas 
categorias infantil e luxo, comicidade e originalidade para adultos;
-ComoCanto. Espetáculo musical, aberto ao público, realizado no auditório da E.E. Lasar Segall.



Conviver

CONVIVER
   
1.
O cego precisa de oportunidades e não de piedade.
   
2.
A cegueira traz limitações, mas o cego tem condições de ter uma vida normal.
   
3.
A pessoa cega tem os mesmos interesses de uma pessoa que enxerga. Não a trate como um ser diferente.
   
4.
Não limite o cego mais do que a própria cegueira impedindo-o de fazer o que ele sabe, pode e deve fazer 
sozinho.
   
5.
A pessoa cega é capaz de fazer quase tudo o que uma pessoa que enxerga faz. Não se surpreenda ao ver um 
cego consultar o relógio ou discar o telefone.
   
6.
O cego desenvolve recursos mentais existentes em todos os seres humanos. Não fale de sexto sentido nem de 
compensação da natureza, perpetuando conceitos errôneos.
   
7.
Aceite a colaboração de um cego. Como qualquer pessoa, ele também pode ser útil.
   
8.
A natureza dotou todos os seres de diferenças individuais. Não generalize os aspectos positivos ou negativos 
de um cego.
   
9.
Fale diretamente com o cego. Não se dirija a ele por meio de seu acompanhante, supondo que ele não tem 
condições de compreendê-lo.
   
10.
Deixe ao cego a escolha da maneira pela qual deseja ser guiado.
   
11.
Em um meio de transporte ou numa escada, não o puxe nem o rode pelos braços, empurrando-o depois para 
uma cadeira. Coloque sua mão no encosto da cadeira para que ele possa sentar-se sozinho.
   
12.
Ao orientar um cego, não diga apenas à direita ou à esquerda, aqui ou ali. Essas informações são falhas e 
imprecisas.
   
13.
Conserve portas totalmente abertas ou fechadas. Portas entreabertas no caminho de um cego são um sério 
risco à sua integridade física.



   
14.
Não deixe de alertá-lo sobre aspectos inadequados quanto à sua aparência física. Faça-o, contudo, com deli-
cadeza para que ele não passe por situações constrangedoras.
   
15.
Ao entrar num recinto onde se encontra um cego, fale com ele. Isso o ajudará a identificá-lo.
   
16.
Ao encontrar um cego, não perca tempo com perguntas como “sabe quem sou eu?” nem se anuncie a todo 
instante quando ele já conhecer suficientemente sua voz.
   
17.
Apresente seu visitante cego a todas as pessoas do grupo. Assim procedendo, você facilitará sua integração. 

   
18.
Ao apresentar um cego a outra pessoa, faça-o numa posição correta, evitando que ele estenda a mão para o 
lado contrário em que está a pessoa.
   
19.
Se estiver conversando com uma pessoa cega, avise-o ao se afastar,principalmente se o local for barulhento, 
pois ele poderá continuar falando sozinho.
   
20.
Oriente o cego durante as refeições apenas quando for estritamente necessário.
   
21.
Auxilie sempre a pessoa cega que pretenda atravessar a rua ou se utilizar de um meio de transporte, ainda 
que outro deficiente tenha recusado sua ajuda. A maioria lhe agradecerá o gesto.
   
22.
Procure atravessar a rua com o cego em linha reta, pois do contrário ele poderá perder a orientação.
   
23.
Quando passear com um cego que já estiver acompanhado, deixe-o ser orientado só por quem o estiver gui-
ando. Não é preciso pegá-lo pelo outro braço nem lhe dar avisos a todo instante.
   
24.
Numa conversa com um cego, não evite a palavra cego nem substitua ver por ouvir.
   
25.
É indelicado designar alguém por sua deficiência física. Não se dirija a um cego chamando-o de cego ou 
ceguinho.
   
Pela compreensão do que aqui ficou dito, você já estará contribuindo decisivamente para a superação dos 
preconceitos seculares que envolvem o cego e a cegueira.



Serviços

SERVIÇOS

Fazemos impressão de textos em braille e em caracteres ampliados

Como fazer um orçamento sem compromisso?

· Envie para o e-mail grafica@adeva.org.br o arquivo do texto em formato word; 
• anexo envie o texto que deverá constar na capa do serviço junto com logotipo (se houver);
·Envie o texto que deverá constar na capa do serviço junto com logotipo (se houver);
·Informe a quantidade de cópias que deseja;
·Se empresa informar: razão social, endereço completo, CNPJ, telefone, e-mail, Fax, setor ou departamento e 
o nome do contato.

·Se pessoa física informar: nome completo, endereço completo, e-mail, telefone e RG.
 
Importante:

·Figuras ou imagens não são transcritas para o braille.
·Em casos de apostilas, provas, livros etc, o solicitante deverá adaptar um texto no lugar de imagens, figuras, 
símbolos, fotografias etc.
·Textos em braille são utilizados por pessoas com cegueira Total.
·Textos ampliados são utilizados por pessoas com baixa visão (visão subnormal), portanto, nesse caso, não é 
preciso adaptar imagens, figuras ou símbolos.
·Fazemos entrega para todo o Brasil.
·Recomendamos que as encomendas sejam feitas com bastante antecedência.
Todos os recursos obtidos com a produção de textos em braille ou caracteres ampliados são revertidos para a 
manutenção dos trabalhos da entidade.

Os valores pagos por este serviço podem ser usados na declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas.

Mais informações:
Tel.: (11) 5084-6693/6695 com Miguel.

Página inicial (Link para a página inicial)



Cursos

CURSOS

DEFICIENTE VISUAL

Envie seu currículo para o e-mail marcio@adeva.org.br

A Associação de Deficientes Visuais e Amigos (ADEVA) tem por objetivo preparar deficientes visuais para o 
mercado de trabalho.

Possuimos toda estrutura para realizarmos os seguintes cursos:

Além de capacitarmos os deficientes para sua inserção no mercado de trabalho também realizamos palestras 
e treinamentos para sua empresa preparar-se para recebê-los.

Preparamos os currículos e encaminhamos para sua empresa.

Todos os recursos obtidos com os cursos realizados são revertidos para a manutenção dos trabalhos da enti-
dade e podem ser usados na declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas.

Entre em contato conosco (11) 3824-0560

e-mail: marcio@adeva.org.br ou adeva@adeva.org.br

Ensino fundamental nível 2
Ensino médio 
Braille 
Sorobã 
Culinária 
Windows
Word
Internet
Virtual Vision
Orientação e Mobilidade
Jaws
Excel 
Access
Educação para o trabalho 
Relacionamento interpessoal 
Qualidade no atendimento 
Técnicas de atendimento telefônico 

Vendas externas 
Liderança 
Marketing Pessoal 
Matemática 
Português 
Inglês 
Lógica de programação 
Cobol 
HTML
Javascript 
SQL-Banco de dados-programando e administrando 
Delphi 
Montagem e manutenção de micros 
Formação de instrutores de informática 
Estenotipia 
Rede de computadores



Palestras

Jornal

Palestras

- Desenvolvimento Humano (pessoal e profissional)

- Deficiente Visual: Mito e Realidade
Todos os recursos obtidos com a realização de nossas palestras são revertidos para a manutenção dos trabal-
hos da entidade.

Os valores doados por esses eventos podem ser abatidos na declaração de imposto de renda de pessoas ju-
rídicas.

CONVIVA

2011 - http://www.adeva.org.br/jornal/2011/conviva2011.html
2010 - http://www.adeva.org.br/jornal/2010/conviva2010.htm
2009 - http://www.adeva.org.br/jornal/2009/conviva2009.htm
2008 - http://www.adeva.org.br/jornal/2008/conviva2008.htm
2007 - http://www.adeva.org.br/jornal/2007/conviva2007.htm
2006 - http://www.adeva.org.br/jornal/2006/conviva2006.htm
2005 - http://www.adeva.org.br/jornal/2005/conviva2005.htm
2004 - http://www.adeva.org.br/jornal/2004/conviva2004.htm
2003 - http://www.adeva.org.br/jornal/2003/conviva2003.htm
2001 - http://www.adeva.org.br/jornal/2001/conviva2001.htm
2000 - http://www.adeva.org.br/jornal/2000/conviva2000.htm
1999 - http://www.adeva.org.br/jornal/1999/conviva1999.htm
 
ANUNCIE NO NOSSO JORNAL

Diante da escassez de veículos de informação para deficientes visuais, a Adeva cria, em 1997, o primeiro e 
único jornal impresso em Braille e em tinta do Brasil, com periodicidade bimestral. O Conviva é também o 
primeiro jornal que veicula anúncios de publicidade dirigidos ao deficiente visual.

O periódico reflete a filosofia da entidade e sua linha editorial contempla assuntos referentes à pessoa porta-
dora de deficiência visual bem como outras deficiências e matérias de interesse geral, oferecendo informação, 
cultura, lazer e prestação de serviços.

Com tiragem de 80 exemplares em Braille e 1000 em tinta, é distribuído gratuitamente para empresas, escolas 
e bibliotecas públicas, organizações do Terceiro Setor, órgãos públicos e pessoas físicas dE todo o País.

Módulos de anúncio do jornal

Classificado
5,7 cm x 2 cm
R$ 40,00



Eventos

EVENTOS

Ouça Gente como a Gente:  http://www.radioboanova.com.br/transmissao/0281606091.htm
Adeva e Markiano Charan Filho: http://www.radioboanova.com.br/transmissao/0281606091.htm 
Na rádio Boa Nova de Guarulhos: http://www.radioboanova.com.br/transmissao/0281606091.htm

Módulo 1
8,8 cm x 4 cm
(1/2 rodapé)
R$ 60,00

Módulo 2
11,8 cm x 4 cm
(2/3 do rodapé)
R$ 80,00

Módulo 3
18 cm x 4 cm
(rodapé inteiro)
R$ 120,00

Módulo 4
18 cm x 12 cm 
(1/2 página)
R$ 300,00

Módulo 5
18 cm x 24 cm 
(página inteira)
R$ 500,00

Encarte – R$ 1,00 por encarte.

Forma de pagamento:

1) Cada valor deve ser pago para cada edição.
2) 6 edições desconto de 20%.

Entre em contato tel. 3824-0560 
e-mail adeva@adeva.org.br



FIQUE POR DENTRO  (Todos os Títulos abaixo no site são Links)

• O primeiro juiz cego do Brasil

• Audioteca Kaete Heymann - gravação gratuita de livros

• Governo disponibiliza software para o desenvolvimento de sites acessíveis

• Nova invenção para ler com a ponta dos dedos muda a vida dos cegos

• Conade apresenta à imprensa campanha de acessibilidade

• Aprovada prioridade para portadores de deficiência em processos da Justiça Federal

• Senado e Câmara Federal recebem Grupo de Estudos sobre o Estatuto da Pessoa com deficiência

• IBM quer trazer Web para portadores de deficiências

• Conversão automatizada de documentos em formato eletrônico para áudio ou Braille

• Seleção Brasileira de Futebol para Cegos disputa Campeonato Mundial na Argentina

• Escritora mirim

• Implante de células no olho recupera visão em ratos

• Instituto de Cegos Padre Chico ganha Prêmio Iberoamericano em Excelência Educativa

• Brasil - Teste do Olhinho detecta doenças graves

• Ponto Cego

• Consumidores especiais/Kits

• Oftalmologia - Olhar de criança

• Transplante de córnea

• Deficiente traz vantagens às empresas, diz único procurador cego do Brasil

• MPT tem legitimidade para defender inserção de portadores de deficiência

• Primavera aumenta alergia ocular

• Estrabismo - Nova técnica simplifica cura

• Casal cego e surdo se casa após namorar pela internet

• Agora é lei: cães-guia não podem mais ser barrados

• E-learning para ensino de deficientes visuais

• Sobre RP

• Olhar amigo

• Ótimos programas para deficientes visuais - linkar com: http://www.domvirt.net/

• Chapada dos Veadeiros - Goiás tem trilha ecológica para cegos

• UOL cria versão sonora para Anti-Spam

Fique por Dentro



NOSSOS DIREITOS (Todos os Títulos abaixo no site são Links)

• Lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor

• Regulamenta da a Lei que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e per-

manecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia

• Regulamentação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher

• Lei do Soroban

• Estatuto do Idoso

• Cardápios em Braille

• Lei sobre edições em Braille

• Decreto Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

• Lei do voluntariado

• Lei de acessibilidade

• Portador de deficiência: direito ao trabalho

• Estatuto da criança e adolescente

• Direitos e deveres do cidadão

• Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingres-

sar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia

• Portaria do MEC impõe acessibilidade a universidades

• Programa de Valorização Profissional da Pessoa Portadora de Deficiência

• Proibida a exigência de depósito de cheque caução

• Sancionada Lei 13.131

Nossos Direitos



TEXTOS INTERESSANTES (Todos os Títulos abaixo no site são Links) 

• A Ação de Deus
• A Arte de Formar Caracteres
• A Arte de Não Adoecer
• A Bênção do Trabalho
• A Cadeira Vazia
• A Canção do Amor
• A Carne é Fraca
• A Colheita de Amanhã
• A Civilização do Futuro
• A Conta da Vida
• A Cor do Mundo
• A Criança e Deus
• A Culpa Acompanha o Culpado
• A Difícil Arte de Dizer Não aos Filhos
• A Dignidade não se Contamina
• A Dor em Nossas Vidas
• A Estação
• Aborrecimentos
• Amor no Coração
• Aprendendo a se Expressar Corretamente
• “As Crianças Índigo”
• Chico Buarque
• Comunicação escrita
• Deficientes Visuais Ganham Pocket PC com Teclas em Braille
• Feliz Aniversário
• Não Basta Amar
• O que é Amor
• O Empurrão
• “Os Eficientes”
• Os 8 Estágios da Bebedeira
• Pessoas que são um Presente
• Quantos rins nós temos?
• Reconhecimento
• Relações Humanas: Cuidado: FRÁGIL !
• Solidariedade
• Teste de Prioridades na Vida
• Três Coisas
• 30 Dicas para Escrever Bem
• Visão Subnormal
• Viver Vale a Pena!
• Você Define Como Será o Seu Dia!

Textos Interessantes



SITES INTERESSANTES (Todos os Títulos abaixo no site são Links) 
 
• ÚTEIS
• BANCO DE DADOS DE E-MAILS
• CIDADANIA
• CONCURSO PÚBLICO
• DEFICIENTES VISUAIS E SAÚDE
• DICIONÁRIOS
• EMPREGO
• ESPORTES
• ESTUDANDO NA INTERNET
• GOVERNO
• INFANTIS
• INFORMÁTICA
• LISTAS DE DISCUSSÕES
• NOTÍCIAS
• ÓRGÃOS PÚBLICOS
• PROVEDORES
• SEGURANÇA NA INTERNET
• SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
• SITES DE BUSCA
• SOFTWARES DE BUSCA

Sites Interessantes



NOSSOS PARCEIROS

Abri o email de contatos deles: adeva@adeva.org.br (na verdade o e-mail poderia ser contato@adeva.org.br)

Nossos Parceiros

Fale Conosco



ASSOCIE-SE

 
Por que se associar?

Associando-se à ADEVA você participa diretamente para capacitação de deficientes visuais no mercado de 
trabalho.

Quais os benefícios?

Descontos em serviços prestados por nossos conveniados (Bar Brahma, Oftalmologistas, Psicólogos, Dentis-
tas e outros).

Descontos nos convites dos nossos eventos. 

Envio gratuito do jornal CONVIVA.

Como efetuar o pagamento de suas contribuições? 
Ligue para (11) 3824-0560 ou 3667-5210 (falar com a Sandra)

Como se associar?

Clique aqui para se cadastrar: http://www.adeva.org.br/associese/associese1.htm

Associe-se


