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Há mais de 70 anos, a Fundação Dorina Nowill para Cegos trabalha 
para que crianças, jovens, adultos e idosos cegos e com baixa visão 
sejam incluídos em diferentes cenários sociais. A instituição oferece 
serviços gratuitos e especializados de habilitação e reabilitação, 
dentre eles orientação e mobilidade e clínica de visão subnormal, 
além de programas de inclusão educacional e profissional.

Responsável pela maior Imprensa Braille do Brasil e da América 
Latina, em capacidade de produção, a Fundação Dorina Nowill para 
Cegos é referência na produção e distribuição de materiais nos 
formatos acessíveis em braille, áudio, impressão em fonte ampliada 
e digital acessível, incluindo o envio gratuito de livros para milhares 
de escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil.

A instituição também oferece uma gama de serviços em 
acessibilidade, como cursos, capacitações customizadas, sites 
acessíveis, audiodescrição e consultorias especializadas.

Contando com o apoio fundamental de colaboradores, conselheiros, 
parceiros, patrocinadores e voluntários, o trabalho Fundação Dorina 
Nowill para Cegos atravessa décadas e segue adiante buscando 
conferir independência, autonomia e dignidade às pessoas com 
deficiência visual.

Propósito
Iluminar a vida dos que buscam plenitude com a deficiência visual, 
cultivando soluções transformadoras. 

Missão
Facilitar a inclusão social de pessoas com deficiência visual, 
respeitando as necessidades individuais e sociais, por meio de 
produtos e serviços especializados.

Valores
Ética, Respeito, Dedicação e Perseverança.

For more than 70 years, Fundação Dorina Nowill para Cegos works 
to make blind and low vision children, youth, adults and elderly 
people included in di�erent social settings. The institution o�ers 
free and specialized habilitation and rehabilitation services, 
including orientation and mobility and low vision health services, as 
well as educational and professional inclusion programs.

Responsible for the largest Brazilian and Latin American Braille 
Press in terms of production capacity, Fundação Dorina Nowill para 
Cegos is a reference in the production and distribution of accessible 
media in Braille, audio, a�ordable and enlarged digital print, 
including shipping free of books to thousands of schools, libraries 
and organizations all over Brazil.

The institution also o�ers a range of services in accessibility, such as 
courses, customized training, accessible websites, audio description 
and specialized consultancies.

With the fundamental support of collaborators, counselors, partners, 
sponsors and volunteers, Fundação Dorina Nowill para Cegos has 
worked for decades, and continues to work for the independence, 
autonomy and dignity of people with visual impairments.

Purpose
Brighten the lives of people with visual impairments that seek 
fulfilling lives by cultivating transformative solutions. 

Mission
To facilitate the social inclusion of people with visual impairments, 
respecting individual and social needs, through specialized products 
and services.

Values
Ethics, Respect, Dedication and Perseverance.

FUNDAÇÃO DORINA
NOWILL PARA CEGOS

Aicha, criança atendida
pela Fundação Dorina

Aicha, child attended by 
the Dorina Foundation

Conselho de Curadores e Gestão Executiva
Advisory Board and Management
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PRESIDENTE EMÉRITA E VITALÍCIA 
EMERIT PRESIDENT FOR LIFE
Dorina de Gouvêa Nowill (in memoriam)

PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA
CHAIR OF THE BOARD/ DEPUTY PRESIDENTS
Ika Fleury (Presidente)
Roberto Faldini (Vice-Presidente)
Henrique Luz (Vice-Presidente)
Anne Catherine Olesen (Vice-Presidente)

SUPERINTENDENTE
CEO
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CONSELHO DE CURADORES
ADVISORY BOARD
Adriana de Magalhães Gouvêa
Ana Maria Parra Pacheco
Andrea Fonseca França
Antonio Carlos Grandi
Bento Leandro Carneiro
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Luiz Henrique Prescendo
Magali Rogéria de Moura Leite
Marcella Maria Thomaz Monteiro de Barros Teixeira 
Coelho
Maria Brotero Duprat
Maria Célia Ferraz Monteiro de Barros
Maria Cristina Godoy Felippe
Martha Nowill
Moisés Bauer Luiz
Regina Carvalho Dias de Gouvêa
Reynaldo Rey Zani

Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar
Silvia Cury
Tarcylla de Andrade Novaes
Tuza Cury
Victor de Oliveira Cosme

CONSELHO FISCAL
TAX BOARD
Eduardo de Oliveira
Fernando Augusto Trevisan
Marcelo José Pires Barbosa

CONSELHO CONSULTIVO
CONSULTING BOARD
Alfredo Weiszflog
Ana Maria Moraes Velloso
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Celso Alves Feitosa
Denise Aguiar Alvarez
Flavio Mendes Bitelman
Francisco José de Toledo
Hiran Castello Branco
Marcelo Morgado Cintra
Maria Carolina Pinto Coelho Carvalho
Maria Lucia Kerr Cavalcante de Queiroz
Rosely Maria Shinyashiki Boschini

Certificações e registros

Instituição de natureza privada, sem fins lucrativos e de caráter 
filantrópico. 
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.507.100/0001-30 
Inscrição Estadual: 104.351.820.114 
Inscrição Municipal: 1.074.190-9 
Conselho Nacional de Assistência Social CNAS - Registro nº 242.212 
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social 
Certificação Deferida através da Portaria SNAS/MDS nº 000323/2018-89
Instituto Nacional do Seguro Social INSS - nº 736.633 
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS - nº 
548/1948 
Conselho Municipal de Assistência Social COMAS - Inscrição nº 530/2012
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS - 
Certif. nº 30.29
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA - 
nº 0834/99 
Título de Utilidade Pública 
Municipal - Decreto nº 04.644 - 25/03/1960 
Estadual - Lei nº 8059 - 13/01/1964 
Certificado de Licença de Funcionamento de Estabelecimento de Saúde 
Clínica de Visão Subnormal - CNVS - nº 35503080186301813919 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Inscrição nº 
934185 - desde 11/10/2002

Certifications and Registrations



DORINA DE GOUVÊA
NOWILL

1ª aluna cega 
a frequentar um curso 

regular no Brasil

Seu legado continua por meio da Fundação Dorina Nowill para Cegos 
que trabalha pelo acesso de pessoas com deficiência visual 

à autonomia, educação, informação e ao trabalho.

Educadora com especialização
em educação de cegos pelo 

Teacher´s College da 
Universidade de Columbia, em 

Nova Iorque, EUA

Criou a Fundação para o Livro do Cego 
no Brasil, ampliando o acesso aos livros 
em formatos acessíveis - instituição que, 

em 1991, passou a ser chamada de 
“Fundação Dorina Nowill para Cegos”, 

em homenagem a sua fundadora

e em que acreditamosaquilo que sonhamosé conseguir realizar
Sucesso

Dorina de Gouvêa Nowill

1st blind student to attend 
school in Brazil.

Educator specialized in blind 
education by the Teacher’s 

College at Columbia University 
in New York, USA.

Her legacy continues through Fundação Dorina Nowill para Cegos, an institution that works for the 
access to autonomy, education, knowledge and work of people with visual impairments.

“Success is achieving what 
we dream of and believe in.”

She founded Fundação para o Livro do Cego 
no Brasil, increasing the access to books in 

accessible formats. In 1991, it was renamed to 
“Fundação Dorina Nowill para Cegos” as a 

tribute to its founder.
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nossa
CAUSA

Estima-se que, até 2050, 
serão 703 milhões de 
pessoas com deficiência 
visual no mundo.
(Fonte: Atlas IAPB)

Cerca de 36 milhões
de pessoas no mundo 
são cegas e outras 217 
milhões tem baixa visão.
(Fonte: OMS)

13,1%
Sul
South

38,4% 
Sudeste

 Southeast

8,6%
Norte

North

6,6%
Centro-Oeste

Midwest

33,3%
Nordeste

Northeast

Só no Brasil existem
mais de 6,5 milhões
de pessoas com 
deficiência visual.
(Fonte: Censo IBGE 2010)

Our Objective 

There are more than 6.5 
million people with visual 
impairments in Brazil alone.
(Source: Censo IBGE 2010)

Around 36 million of people 
are blind and another 217 
million have low vision.
(Source: OMS)

By 2050, around 703 million 
people will have any kind of 
visual impairment.
(Source: Atlas IAPB)

0-4 anos years                      
5-9 anos years                      
10-14 anos years                      
15-19 anos years   
20-24 anos years    
25-29 anos years    
30-34 anos years   
35-39 anos years   
40-44 anos years   
45-49 anos years   
50-54 anos years    
55-59 anos years   
60-64 anos years    
65-69 anos years    
70-74 anos years   
75-79 anos years    
80+ anos years       
Total  

Divisão por faixa etária Breakdown by age group

0,70%
1,82%
3,04%
3,35%
3,66%
4,09%
4,12%
4,43%
7,15%
9,86%
10,41%
9,65%
8,44%
7,35%
6,86%
5,76%
9,31%

100,00%
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missão
GRATIFICANTE

trabalho focado na 
AUTONOMIA

Há mais de 70 anos temos nos dedicado à inclusão social de 
pessoas com deficiência visual. Em 2017, esse trabalho tomou 
novas formas e assumimos o compromisso de ampliar 
diferentes frentes da nossa atuação. 

Foi um grande desafio, mas chegamos ao final deste ano 
orgulhosos dos resultados obtidos.  Entre outros pontos, 
contribuímos para a garantia de um direito fundamental: o 
acesso à educação de qualidade! Capacitamos e 
sensibilizamos mais de 7 mil educadores para o atendimento 
adequado aos alunos e alunas cegas e com baixa visão. 

Com o lançamento da Coleção Regionais - A cultura brasileira 
acessível a todos, beneficiamos mais de 3 mil bibliotecas, 
escolas e instituições que trabalham pela leitura inclusiva 
pelo Brasil. 

E, em um período em que a taxa média de desemprego bateu 
recorde com o maior contingente de pessoas sem trabalho 
dos últimos seis anos, aumentamos em 41% o número de 
pessoas qualificadas em nossos cursos e inserimos 36 
profissionais com deficiência visual no universo do trabalho.

Neste ano, também fomos reconhecidos pela revista Época e 
pelo Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs para 
Doar no Brasil, confirmando a seriedade de um trabalho que 
atravessa décadas.

Tudo isso só foi possível graças ao comprometimento e 
empenho de nossos profissionais, parceiros e voluntários. E 
ainda há muito a ser feito! Por isso, continuamos firmes no 
propósito de oferecer às pessoas com deficiência visual uma 
vida com mais autonomia e independência.

Alexandre Munck 
Superintendente

For over 70 years we have been dedicated to the social inclusion of the 
people with visual impairments. In 2017, this work took on new forms, and 
we are committed to expanding our work on di�erent fronts.

It was a great challenge, but we came to the end of this year proud of the 
results. Among other things, we contributed to guaranteeing a 
fundamental right: access to quality education! We trained and prepared 
more than 7 thousand educators to provide adequate care for blind and 
low vision students.

With the launch of the Coleção Regionais - A Cultura Brasileira acessível a 
todos (Coleção Regionais - the Brazilian Culture accessible to everyone), 
we have benefited more than 3 thousand libraries, schools and 
institutions working for inclusive reading in Brazil.

And in a period when the average unemployment rate hit a record with the 
largest number of people without work in the last six years, we increased 
the number of qualified people in our courses by 41% and inserted 36 
visually impaired professionals to the Brazilian workforce.

This year, we were also recognized by Época magazine and Instituto Doar 
as one of the 100 best NGOs to donate to in Brazil, confirming the 
importance of our work.

All this was only possible thanks to the commitment and engagement of 
our professionals, partners and volunteers. And there is still much to be 
done! Therefore, we remain firm in the purpose of o�ering people with 
visual impairment a life with more autonomy and independence. 

Alexandre Munck 
CEO

Gratifying Mission Autonomy-guided Work

Minha história com a Fundação Dorina iniciou há quase 20 
anos, desde que fui convidada por Dorina Nowill para 
participar do Conselho Curador, para cuja presidência fui 
eleita no ano passado. Foi um grande privilégio conviver com 
uma pessoa que estava à frente do seu tempo, com ideias 
inovadoras e vontade de aprender constantemente. Para ela, a 
deficiência visual nunca foi uma barreira.

A exemplo do legado deixado por nossa fundadora, a 
principal missão da Fundação Dorina é evoluir 
constantemente no atendimento à pessoa com deficiência 
visual. Podemos citar, por exemplo, os mais de 23 mil 
atendimentos realizados em 2017, como resultado de um 
trabalho conjunto e que leva em conta as particularidades de 
cada pessoa atendida. 

Construir uma sociedade inclusiva é um trabalho coletivo 
que envolve os profissionais, as pessoas com deficiência, 
seus familiares, os governos e os empresários dispostos a 
investir no desenvolvimento de todas as pessoas, enfim, de 
toda a sociedade. E isso se aplica também aos 360 
voluntários que acreditam na causa e apoiam diariamente o 
trabalho desenvolvido na revisão dos livros Braille, ação que 
deu início às atividades da Fundação, nos serviços de apoio às 
pessoas com deficiência visual e em todas as nossas áreas. 

Esse relatório de atividades é resultado da união desses 
esforços! É gratificante poder mostrar o quanto contribuímos 
para o acesso à autonomia, à educação, à informação e ao 
trabalho de milhares de pessoas cegas e com baixa visão que 
passam diariamente pela Fundação ou tem acesso aos livros 
acessíveis que produzimos.

Ika Fleury 
Presidente do Conselho Curador

My story with Fundação Dorina began almost 20 years ago when I was 
invited by Dorina Nowill to participate in the Advisory Board, for which 
presidency I was elected last year. It was a great privilege to work with 
a woman who was ahead of her time with innovative ideas and a 
constant eagerness for learning. For her, visual impairment was never 
a barrier.

Like the legacy left by our founder, the main mission of Fundação 
Dorina is to constantly evolve the care for the visually disabled people. 
For example, in 2017, more than 23 thousand calls were made by 
working together and taking into account each individual served.

Building an inclusive society is a collective e�ort that involves 
professionals, people with disabilities, their families, governments 
and entrepreneurs willing to invest in the development of all people. 
And this also applies to the 360 volunteers who believe in the cause 
and support the work carried out every day in the proofreading of the 
Braille books, a service that goes back to our foundation, support 
services for people with visually impairments and in all other areas.

This activity report is the result of these collaborative e�orts! It is 
gratifying to be able to show how much we have contributed to the 
access of independence, education, information and employment for 
thousands of blind and low vision people that come to the foundation 
every day or have access to our accessible books.

Ika Fleury 
Chair of the Board 
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É desafiador eleger, entre tantas campanhas, premiações, 
eventos e projetos, aqueles que ostentam o título de 
Destaques do Ano. Mas, ao elegê-los, refletimos o incansável 
esforço de toda a equipe em mobilizar a sociedade brasileira 
em prol da inclusão social das pessoas com deficiência visual. 
Confira, a seguir, alguns cases de 2017!

Cannes –  The experimental project Braille Bricks, developed by the 
agency Lew'Lara \ TBWA for Fundação Dorina Nowill para Cegos with 
the consultation of our professionals, won the Silver Lion in the PR 
category of the Cannes Lions Festival 2017.

Best NGOs to Donate to Award - Fundação Dorina Nowill para Cegos 
was recognized by Época magazine and the Doar Institute as one of 
the 100 Best NGOs to Donate to in Brazil, confirming the importance 
of our work and seeks to promote independence, autonomy and 
dignity to the people with visual impairments.

Beneficent Bazaars – The 42nd edition of the Bazar da Costura 
maintained the tradition of o�ering handmade crafts made by the 
volunteers of the Sewing Group with total income reverted to the 
initiatives of Fundação Dorina. Also, the 2nd Bazar do Sorriso was 
held for the sale of items such as jewelry, furniture, ceramics, clothing 
and artwork.

Among so many campaigns, awards, events and projects, it’s di�cult 
to decide which are the highlights of the year. But, in electing them, 
we reflect the constant e�orts of the entire team to mobilize the 
Brazilian society in the social inclusion of people with visual 
impairments. Check out some cases of 2017 below!

Blind Photo – A Canon Brazil Project that transformed the milestones 
of visually impaired people into audio. Some people assisted by 
Fundação Dorina participated in this project seen by 18,400 people 
online.

Close Your Eyes – The 71-year anniversary of Fundação Dorina hosted 
a concert by the band Comitatus, a Beatles tribute band to raise 
money for the cause of accessibility and autonomy for people with 
visual impairments

ONCB – Organização Nacional de Cegos do Brasil – Fundação Dorina 
hosted the meeting of women promoted by the organization, hosting 
the debates and storytelling of overcoming their disabilities.

Trocando Saberes - Launched with the support of the Helena Florisbal 
Institute - IHF, trocandosaberes.com.br is a platform to answer 
questions and provide important information about visual impairment 
through video lessons and expert articles. An instrument capable of 
assisting teachers with blind or low vision among their students, the 
portal has more than 5,500 registered educators.

Trocando Saberes – Lançado com o apoio do Instituto Helena 
Florisbal – IHF, o www.trocandosaberes.com.br é uma 
plataforma para esclarecer dúvidas e disponibilizar 
informações importantes sobre deficiência visual por meio de 
vídeo aulas e artigos de especialistas. Instrumento capaz de 
auxiliar professores que contam com pessoas cegas ou com 
baixa visão entre seus alunos, o portal conta com mais de 5,5 
mil educadores cadastrados. 

Close Your Eyes – A celebração dos 71 anos da Fundação 
Dorina teve show da banda Comitatus, cover da inglesa The 
Beatles!, com renda revertida para a causa da acessibilidade e 
autonomia das pessoas com deficiência visual.

destaques do
ANO

Blind Photo – Projeto da Canon Brasil que transformou em 
áudio momentos marcantes de pessoas com deficiência 
visual. Algumas pessoas atendidas pela Fundação Dorina 
participaram desta ação, vista por 18,4 mil pessoas na página 
da marca. 

Cannes – O projeto experimental Braille Bricks, elaborado 
pela agência Lew´Lara\TBWA para a Fundação Dorina Nowill 
para Cegos, com a consultoria de nossos profissionais, 
conquistou o Leão de Prata na categoria PR do Festival 
Internacional de Criatividade de Cannes (Cannes Lions 
Festival 2017).

Prêmio Melhores ONGS para Doar – A Fundação Dorina 
Nowill para Cegos foi reconhecida pela revista Época e pelo 
Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs para Doar 
no Brasil, confirmando a seriedade de um trabalho que 
atravessa décadas e busca conferir independência, 
autonomia e dignidade às pessoas com deficiência visual.

Bazares Beneficentes   –  A 42ª edição do Bazar da Costura 
manteve a tradição de ofertar trabalhos artesanais 
produzidos pelas voluntárias do Grupo da Costura com renda 
total revertida às iniciativas da Fundação Dorina. Também foi 
realizado o II Bazar do Sorriso com a venda de itens, como 
joias, roupas de casa, cerâmica, roupas e obras de arte.

ONCB – Organização Nacional de Cegos do Brasil  –  A 
Fundação Dorina recebeu o encontro de mulheres promovido 
pela entidade, sediando os debates e o compartilhamento de 
histórias de superação.

Highlights of the Year
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Semana da Leitura – A primeira edição do evento contou com 
uma programação para todas as idades, incluindo contação 
de história, encontro com ledores, rodas de leitura, conversa 
com autores e palestras com o objetivo de estimular a relação 
desse público com o universo literário.

Calendário Acessível – Lançado no Dia das Crianças, a edição 
2018 adotou o tema “Uma Criança Pode Ser O Que Ela 
Quiser”. Produzido em braille e fonte ampliada, o calendário 
foi ilustrado com fotos de crianças atendidas pela Fundação 
Dorina nas profissões que desejam exercer no futuro. A 
campanha teve uma tiragem de 12 mil e bateu recorde de 
vendas no terceiro setor!

A Fundação Dorina Nowill para Cegos lançou a 
“Coleção Regionais – A cultura brasileira acessível a 
todos”. Foram produzidos 63 mil livros acessíveis nos 
formatos braille, audiolivro, digital e em fonte ampliada 
sobre culinária, folclore, turismo, literatura e música das 
cinco regiões do Brasil. 

A iniciativa beneficiou cerca de 3 mil bibliotecas, 
escolas e instituições que trabalham pela leitura 
inclusiva e foi apresentada em rodas de leitura 
realizadas em 20 municípios de todo o país com o 
apoio da Rede Nacional de Leitura Inclusiva. A iniciativa 
conquistou o Prêmio IPL – Retratos da Leitura 2017, 
promovido pelo Instituto Pró-Livro, com menção 
honrosa à Fundação Dorina pela sólida atuação no 
fomento à leitura acessível.

Fundação Dorina Nowill para Cegos launched “Coleção Regionais – A 
cultura brasileira acessível a todos”. 63 thousand accessible books 
were produced in braille, audio, digital and large print on cuisine, 
folklore, tourism, literature and music about all the five Brazilian 
regions. 

This initiative benefited around 3 thousand libraries, schools and 
institutions which support inclusive reading, being presented in 
reading clubs, in 20 municipalities throughout the country with the 
sponsorship of Rede Nacional de Leitura Inclusiva. It gave us the 
Prêmio IPL – Retratos da Leitura 2017, awarded by Instituto Pró-Livro, 
with an honorable mention to Fundação Dorina for its solid 
performance in spreading accessible reading for people with visual 
impairments.

II Seminário de Educação Inclusiva – Com o tema “Desafios 
para a pessoa com deficiência visual - Educação infantil à 
universidade”, o evento reuniu 120 educadores com ou sem 
deficiência. Encerrando a programação, o filósofo e educador 
Mario Sergio Cortella apresentou a palestra “Inclusão: A vida 
é muito curta para ser pequena”.

Semana da Leitura (Reading Week) – The first edition of the event 
included a program for all ages, including storytelling, meeting with 
readers, reading clubs, conversation with authors and lectures to 
stimulate the relationship of this public with literary.

Adapted Calendar - Launched on Children's Day, the 2018 edition with 
the theme “A Child May Be What She Wants”. Produced in braille and 
large print, the calendar was illustrated with photos of children 
assisted by Fundação Dorina in the professions they wish to pursue in 
the future. The campaign had a run of 12,000 and hit record sales in 
the nonprofit sector!

II Seminário de Educação Inclusiva – With the theme “Desafios para a 
pessoa com deficiência visual - Educação infantil à universidade” 
(Challenges for the people with visual impairments - from early 
childhood education to university), the event brought together 120 
educators with or without disabilities. To conclude the program, the 
philosopher and educator Mario Sergio Cortella presented the lecture 
“Inclusion: Life is too short to be small.”

O grande destaque de 2017
The Greatest 2017 Highlight
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Independência. Liberdade
Independence. Freedom

Em 2017, foram realizados 
mais de 5,9 mil atendimentos 

às famílias.

Toda a vez que eu falo da história da Fundação Dorina eu 
me emociono bastante. Fico muito feliz porque esta 
instituição marcou não só a minha vida, mas a de toda a 
minha família.

Meu nome é Ademilson Costa, sou cego e, além de ter sido 
atendido pela Fundação Dorina, há 10 anos faço parte do 
time de colaboradores da instituição.

Neste Relatório Anual de Atividades vou somar a minha 
voz a de outras pessoas com deficiência visual, também 
atendidas pela Fundação, para falar sobre a importância 
desse trabalho de luta pela inclusão das pessoas cegas ou 
com baixa visão na sociedade.

Nasci com catarata congênita e, até os 12 anos, eu tinha 
20% de visão, o que me possibilitava ver cores, praticar 
algumas atividades, como jogar bola e bolinha de gude, 
empinar pipa.... Eu tinha uma vida muito ativa mesmo!

Mas em 2001, devido à retinose pigmentar, eu fiquei cego 
totalmente. De repente, da noite para o dia, eu já não 
enxergava mais nada. Pouco tempo depois, meus pais 
buscaram o apoio da Fundação Dorina. Aqui nós fomos 
acolhidos por profissionais que mostraram para mim e 
para minha família que, de fato, a deficiência visual não me 
impossibilita de ter autonomia e independência.

É um trabalho bonito que a Fundação Dorina faz. Muitas 
vezes, a família entra aqui desesperada e não sabe como 
lidar com a deficiência visual. Nesse primeiro momento, os 
profissionais os acolhem e mostram que não é o fim do 
mundo! As pessoas conseguem, de fato, ter sua 
autonomia. Se tornar uma pessoa independente na 
sociedade.

Every time I talk about the history of Fundação Dorina, I get 
really excited. I am very happy because this institution has 
made a mark not only my life, but that of my whole family.

My name is Ademilson Costa, I am blind and, in addition to 
being served by Fundação Dorina, I have been a member of 
the sta� for 10 years.

In this Annual Activity Report, I’d like to add my voice to talk 
about the importance of our work to include blind or low 
vision people in society.

I was born with congenital cataract and, until I was 12 years 
old, I had 20% of my vision, which enabled me to see colors, to 
practice some activities, like playing ball and marbles, flying 
kites, etc. I had a very active life!

But in 2001, due to retinitis pigmentosa, I was totally blind. 
Suddenly, overnight, I could not see anything. Shortly 
thereafter, my parents sought the support of Fundação 
Dorina. Here we were welcomed by professionals who showed 
me and my family that, in fact, visual impairment does not 
prevent me from having autonomy and independence.

Fundação Dorina does beautiful work. Often, the family 
comes here desperate and does not know how to deal with 
visual impairment. From the beginning, professionals 
welcome them and show that it is not the end of the world! 
People can, in fact, have their autonomy and become an 
independent person in society.

In 2017, more 
than 5,900 

services were 
provided to 

families.

Mais de 23,3 mil atendimentos a 
pessoas com deficiência visual 

foram realizados em nosso 
programa de reabilitação

More than 23,300 visits to 
people with visual impairment 

were carried out in our 
rehabilitation program.

Eu comecei a minha reabilitação em fevereiro de 2006. Nesse 
processo, passei por diferentes atendimentos que supriram minhas 
necessidades: assistência social, psicologia, fisioterapia, pedagogia, 
além do profissional que trabalhou a orientação e mobilidade, me 
ensinando a caminhar com mais segurança pelos espaços. Além 
desses serviços, a Fundação Dorina Nowill para Cegos também conta 
com médicos oftalmologistas, terapeutas ocupacionais e clínica de 
visão subnormal.

A minha reabilitação durou dois anos e a Fundação Dorina foi 
igualmente essencial para garantir o meu acesso ao conhecimento 
durante os anos escolares. Estudei em escola regular e fui 
alfabetizado em braille após a perda da visão. Nesse período, os livros 
produzidos e distribuídos pela Fundação Dorina me auxiliaram no 
processo de aprendizagem.

Além desse processo de reabilitação, passei também por uma etapa 
de qualificação profissional. Foi quando nasceu, de fato, esse desejo 
em meu coração: de trabalhar e de poder contribuir com a minha 
família. A Fundação Dorina novamente foi essencial nessa etapa já 
que, em 2008, fui contratado como controlador de paginação, minha 
primeira experiência profissional. 

No meu primeiro dia de trabalho, 7 de abril, uma segunda-feira, 
cheguei cedo para não me atrasar. Eu estava ali, sentadinho, e, nas 
minhas orações, agradecendo porque tinha se concretizado um 
sonho meu. Outrora eu pisara na Fundação como cliente e, agora, 
como funcionário. 

Hoje, na área comercial, eu apoio a equipe de atendimento no contato 
com os clientes. Especialmente, trabalho com acessibilidade na web, 
fazendo testes, análises de sites e de aplicativos para verificar se eles 
são acessíveis para pessoas com deficiência visual. 

A autonomia nos dá autoestima, essa sensação de realização, de 
andar com as próprias pernas, crescer, construir sua própria vida 
naquilo que você acredita. É você não se limitar às dificuldades. E hoje 
eu posso dizer que me sinto muito realizado e feliz!

I started my rehabilitation in February 2006. In this process, I went 
through di�erent services that fulfilled my needs: social work, 
psychology, physiotherapy, education, besides the professional who 
worked with me on my orientation and mobility, teaching me to get 
around safely. In addition to these services, Fundação Dorina Nowill 
para Cegos also has ophthalmologists, occupational therapists and 
low vision health services.

My rehabilitation lasted two years and Fundação Dorina was equally 
essential in ensuring my access to education during my school years. 
I studied at a mainstream school, and I was literate in Braille after my 
loss of vision. During this period, the books produced and distributed 
by Fundação Dorina helped me in my learning process.

In addition to this rehabilitation process, I also went through a 
professional qualification stage. That was when I began to desire to 
work and to be able to provide for my family. Fundação Dorina was 
again essential at this stage when in 2008, I was hired as a paging 
controller, my first professional experience.

On my first day at work, on Monday, April 7th, I arrived early so I would 
not be late. I was sitting there, and in my prayers, thanking God for my 
dreams coming true. I had once stepped into the Fundação as a client 
and now as an employee.

Today, in the sales area, I support the customer service team in 
contact with customers. Specifically, I work with accessibility on the 
web, performing tests on websites and applications to determine if 
they are accessible to people with visual impairments.

Autonomy gives us self-esteem, this sense of accomplishment, 
standing on our feet, growing up, and building your own life according 
to your beliefs. It is up to you not to limit yourself to di�culties. And 
today, I can say that I feel fulfilled and happy!

*Comparativo anual 2016 x 2017
*Annual Comparison 2016 x 2017
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8% crianças
(0 a 11 anos) 

7% jovens 
(12 a 18 anos) 

29% idosos 
(acima de 60 anos)

56% adultos
(19 a 59 anos) 

+17%*

1.324
pessoas atendidas

(habilitação e reabilitação)

29% elderly people 
(above 60 years of age)

8% children
(0 to 11 years)

7% youngster
(12 to 18 years)

56% adults
(19 to 59 years)

1.324 people serviced
(habilitation and 

rehabilitation)



Desenvolvimento de um sistema personalizado com módulos para todos os serviços e 
prontuários eletrônicos, garantindo maior segurança e agilidade nos processos.
Development of a customized system with modules for all electronic services and medical records, guaranteeing 
greater security and agility in the processes. 

Redução de 50% da fila de espera nos atendimentos.
Reduction of 50% of the line on the calls.

Parceria com os órgãos responsáveis pelo transporte urbano de São Paulo para 
treinamento de Orientação e Mobilidade nas sedes da SPTRANS e CPTM.
Partnership with the agencies responsible for urban transportation in São Paulo for Orientation 
and Mobility training at SPTRANS and CPTM.

Parcerias que possibilitaram diversas atividades socioeducativas às pessoas 
atendidas, incluindo vivencia em barco a vela, cinema acessível, exposição museu, 
palestras e teatros.
Partnerships that allowed numerous socio-educational activities to the people served, 
including sailing, accessible cinema, museum exhibition, lectures and theaters.
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Direitos

Autocuidado

Cidadania

Compreendendo 
seu diagnóstico

Atividades 
socioeducativas

Todos os anos, milhares de pessoas como o Ademilson
têm acesso aos serviços gratuitos e individuais

Além dos atendimentos, também gratuitos, em grupo sobre:

Intervenção Precoce

Fisioterapia 

Pedagogia 

Clínica de Visão 
subnormal

Orientação e 
Mobilidade

Serviço Social

Psicologia

Terapia Ocupacional

Rights
Self-care

Citizenship
Understanding your diagnosis

Socio-educational activities

Every year, thousands of people like Ademilson gain access to free and private 
services:

Along with the group services at zero cost, such as:

Early Intervention
Physiotherapy
Education

Subnormal Vision Clinics
Orientation and Mobility
Social Servicing

Psychology
Occupational Therapy
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Ajuda Fundamental para o Aprendizado
Underlying Learning Aid

1.021 pessoas 
sensibilizadas 

2.540 visitantes ao 
Centro de Memória 

Dorina Nowill 

11.092 pessoas conscientizadas 
a respeito da deficiência visual

7.531 educadores 
impactados por 

cursos online
e presenciais 

+385%*

A história de Flávia se identifica com a de milhares de educadores espalhados
pelo Brasil. Entendendo a importância do papel do professor, escola e família no 
processo de alfabetização e inclusão escolar, voltamos nosso foco a esses atores.
Flávia’s story is just like other thousands of educators throughout Brazil. Bearing in mind the importance of 
teachers, schools and families on the literacy process and school environment inclusion, we give all of our 

focus to them.

*Comparativo anual 2016 x 2017
*Annual Comparison 2016 x 2017

7,534 educators reached by 
online and in-person courses

1,021 people impacted

2,540 visitors to the Centro
de Memória Dorina Nowill

Livros acessíveis são fundamentais 
para o desenvolvimento escolar de 
crianças cegas e com baixa visão. 

Em 2017, a Fundação Dorina produziu 
142 livros didáticos em formato 

digital acessível ePub3 para editoras

Meu nome é Flávia Davi e sou a mãe do Thiago, que nasceu com 
retinopatia da prematuridade, uma doença que pode atingir os 
bebês prematuros. Desde o período em que ele esteve internado 
na UTI neonatal, nós já sabíamos que possivelmente ele teria 
deficiência visual. Ele passou por uma cirurgia a laser, que 
recuperou um pouco a visão do olho esquerda, mas não 
conseguiu recuperar a visão do lado direito.

Em janeiro de 2017, ele foi encaminhado à Fundação Dorina. Hoje 
o Thiago tem 6 anos e cursa o segundo ano do ensino 
fundamental. Ele está no processo de alfabetização e, por causa 
da baixa visão, tem muita dificuldade. Na Fundação, ele tem o 
estímulo visual com a ortoptista junto com a parte pedagógica.

A pedagoga que nos atende, nos dá todo o suporte necessário 
para o aprendizado do Thiago. Ela nos deu um livro paradidático, 
com o qual meu marido e eu conseguimos fazer uma leitura 
compreensível para ele. Além do apoio pedagógico, ela sempre 
me faz um relato sobre o seu desenvolvimento durante as 
sessões. Assim, eu tenho uma base para fazer mais exercícios em 
casa.

Mesmo sendo pedagoga, eu não tinha essa experiência 
específica, porque na minha família não havia ninguém com 
deficiência visual. Eu não sabia como trabalhá-la, mas aprendi 
muito no dia a dia com meu filho! 

Em casa, uso um método diferente com ele: em vez de só fazer 
exercícios escritos, usamos muitos jogos educativos. Todo o 
aprendizado dele precisa ser mais prático do que teórico. Como o 
Thiago é muito esperto, colabora muito para que nós levantemos 
a cabeça e sigamos adiante.

Para quem se defronta com esta mesma situação, o primeiro 
caminho que eu indicaria seria vir à Fundação Dorina, pois aqui o 
Thiago teve acesso a um atendimento essencial para se 
desenvolver como qualquer outra criança!

Accessible books are key to the 
school development of blind and 

low vision children. In 2017, 
Fundação Dorina produced 142 
textbooks as accessible ePub3 

digital books for publishers

My name is Flavia David, Thiago’s mother. He was born with 
retinopathy due to prematurity, a disease that a�ects premature 
babies. From the time he was admitted to the ICU, we already knew 
that he might have had visual impairment. He underwent laser 
surgery, which regained his vision of the left eye a little, but could not 
recover the right eye.

In January 2017, he was referred to Fundação Dorina. Today, Thiago is 
6 years old and attends the second year of elementary school. He is in 
the process of literacy and, because of low vision, has a lot of 
di�culty. At the foundation, he has the visual stimulus with the 
orthoptist along with his education.

The teacher that works with us gives us all the necessary support for 
the education of Thiago. She gave us an educational book with which 
my husband and I were able to read to him in such a way that he could 
understand. In addition to the educational support, she always 
provides updates of her development during the sessions, so I have a 
base to do more exercises at home.

Even though I am a teacher, I did not have this specific experience 
because in my family there wasn’t anybody with a visual impairment. 
I didn’t know how to work it, but I learned a lot from the day-to-day 
with my son!

At home, I employ a di�erent method with it: instead of just doing 
written exercises, we use many educational games. All of his learning 
needs to be more practical than theoretical. As Thiago is very smart, 
he works very hard for us to keep our heads up and continue.

For those who are faced with this same situation, the first route I 
would recommend would be to go to Fundação Dorina because here 
Thiago had access to an opportunity to develop like any other child.

11,092 aware of visual impairments



13 2625



Inclusive Reading Network

Book Collection
Spoken Book Circulation System

27 28*Comparativo anual 2016 x 2017
*Annual Comparison 2016 x 2017

Eu, Regina da Silva, nasci com uma visão 
aparentemente normal e enxerguei bem até os cinco 
anos de idade. Um dia, porém, senti que a luz tinha se 
“apagado” de repente. Desde então, eu enxergo apenas 
uma penumbra. No diagnóstico foi descoberto que 
nasci com catarata congênita.

Aos sete anos, meus pais me matricularam em um 
colégio que dava aulas para crianças com deficiência 
visual, onde fui alfabetizada em braille. Mais tarde, me 
formei no Magistério e, depois de terminar minha 
reabilitação, passei em um concurso para o Estado e me 
tornei professora! Comecei dando aulas das matérias 
com menor carga horária, como História, Geografia e 
Ciências para alunos sem deficiência. 

Alguns anos depois, voltei à faculdade e me formei em 
Psicologia. Atualmente, estou fazendo uma 
pós-graduação em Psicanálise Holística e não vejo a 
hora de começar a atuar nesta área! 

Conto essa história para mostrar a importância de ter 
tido acesso à informação para poder saber meus 
direitos e lutar por eles. E isso só foi possível porque 
podia contar com livros em braille durante minha 
formação! 

Acervo de Livros

Hoje a Fundação Dorina tem um acervo de quase 5 mil títulos em 
formatos acessíveis, entre livros didáticos, partituras musicais, obras 
clássicas e os maiores best-sellers do momento!
Currently, Fundação Dorina has a collection of about 5,000 books in accessible 
formats, including textbooks, music scores, classical compositions and the 
current best-sellers!

4,785 accessible 
books

265 new books in 
accessible formats

2,904 visually impaired 
people enrolled in 24 
Brazilian states

6,908 books 
lent out

4,863 active users 
in 19 states

8,688 downloads

4.785 livros
acessíveis

265 novos títulos em 
formatos acessíveis 

Biblioteca Circulante do Livro Falado

6.908 livros 
emprestados

4.863 usuários ativos 
em 19 estados

Dorinateca
2.904 pessoas 
com deficiência 
visual cadastradas 
de 24 estados 
brasileiros

8.688 downloads 
realizados 

+26%*

+42%*+7%*

Rede de Leitura Inclusiva

Mais de 3 mil pessoas impactadas diretamente com ações em 80 
municípios das cinco regiões do Brasil. Mais de 400 organizações, 
como bibliotecas e escolas, atuando em rede em prol da Leitura 
Inclusiva.

More than 3,000 people were directly impacted by activites in 80 municipalities 
throughout Brazil. More than 400 organizations, like libraries and schools, 
working together for Inclusive Reading.

A Importância do Sistema Braille 
Braille Information

I, Regina da Silva, was born with normal vision, which worked 
until I was 5 years old. However, one day I felt that the light 
had suddenly “gone out”. Since then, I see only shadows. 
Upon diagnosis, it was uncovered that I was born with a 
congenital cataract.

At age 7, my parents enrolled me in a boarding school for 
children with visual impairments, where I was taught in braille. 
Later, I graduated from the Magisterium and after finishing my 
rehabilitation, I went to become a teacher for the state! I 
started by teaching classes, such as history, geography and 
science for students without disabilities.

A few years later, I went back to college and graduated in 
psychology. I am currently working on a postgraduate course 
in Holistic Psychoanalysis and cannot wait to start working in 
this area!

I tell this story to show the importance of having access to 
information so that I can know my rights and fight for them. 
And that was only possible because I could count on braille 
books throughout my education!

66,084 books distributed in audio, 
digital, braille and large print

3,255 libraries, schools and 
organizations benefited from 

free books

66.084 livros 
distribuídos nos formatos 
áudio,  digital acessível e 

braille com fonte ampliada

3.255 bibliotecas, 
escolas e organizações 

beneficiadas com 
livros gratuitos

+7%*

Distribuição de Livros

Em 2017, de Norte à Sul do País mais de 3,2 mil bibliotecas, escolas e 
organizações foram beneficiadas com mais de 66 mil livros nos 
formatos áudio, digital acessível e braille com fonte ampliada.

In 2017, from the north to the south of Brazil more than 3,200 libraries, schools 
and organizations were benefitted with more than 66,000 books in audio, digital 
braille and large print.

South
860 organizations

45% 
Sudeste

1.461 organizações
 Southeast 

1.461 organizations

5%
Norte

176 organizações
North

176 organizations

7%
Centro-Oeste
215 organizações

Midwest
215 organizations

17%
Nordeste

543 organizaçõees
Northeast

543 organizations

26%
Sul

860 organizações

Book distribution



+317 milhões de páginas 
em braille produzidas em
mais de 7 décadas
+317 million pages printed in braille
in over 7 decades
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My name is Stephani Felix, and I was born with about 30% of my 
vision. When I was a teenager, my mother noticed that I did not react 
to the lights or colors. I kept my eyes still and only looked in the 
direction of voices.

After some incorrect diagnosis, we went to a doctor that referred us 
to Fundação Dorina, where for some time I was accompanied by a 
psychologist and an ophthalmologist. I think that in that first moment 
the accompaniment was more for my parents than for me. That’s 
when they learned what low vision was and what the possibilities are 
for people with this impairment. This reassured them, and from then 
on, they encouraged me.

In 2016, I took the Administrative Tasks course at Fundação Dorina. It 
was an important time because I was able to connect with people who 
have the same di�culties and I gained more knowledge about my 
rights. I was finally able to open up a little more!

After finishing high school, I did not work for a year. First, because I 
did not have the money to pay for college, but also because I could 
not imagine working and studying. But when I went to talk to the job 
placement team, I saw there was an opportunity. I got an interview 
and I was hired. I am administrative assistant in the marketing area of 
a multi-national pharmaceutical company. I feel that by gaining my 
independence, I regained my self-esteem. That was very important.

Whether you want to or not, everyone wants to be accepted as part of 
the group, and the first step to this is to understand that, like many 
people, you have some limitations. With a lot of determination, we can 
do anything. We just need the courage to take the first step and rely 
on the help of good and competent people, like the ones I found here 
at Fundação Dorina.

Com oportunidades e determinação, 
tudo se consegue.

Me chamo Stephani Felix e nasci com cerca de 30% da visão. 
Ainda nova minha mãe percebeu que eu não reagia às luzes 
ou cores: eu ficava com os olhos parados e só olhava na 
direção de alguma voz. 

Depois de alguns diagnósticos incorretos, passamos em um 
médico que nos encaminhou à Fundação Dorina, onde, 
durante algum tempo, tive o acompanhamento de uma 
psicóloga e de uma oftalmologista. Acho que, nesse primeiro 
momento, o acompanhamento foi mais para os meus pais do 
que para mim. Foi quando eles aprenderam o que é a baixa 
visão e quais são as possibilidades das pessoas com essa 
deficiência. Isso os tranquilizou e, a partir daí, passaram a me 
incentivar.

Em 2016, fiz o curso de Rotinas Administrativas na Fundação 
Dorina. Foi um momento importante, pois voltei a conviver 
com pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu e 
tive mais conhecimento sobre os meus direitos. Aqui eu me 
empoderei um pouco mais!

Depois de acabar o colegial, fiquei um ano sem trabalhar. 
Primeiro, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, 
mas também porque não conseguia me imaginar trabalhando 
e estudando. Porém, quando vim conversar com a equipe de 
empregabilidade vi que havia ali uma oportunidade. Consegui 
uma entrevista e fui contratada: sou auxiliar administrativa na 
área de Marketing de uma multinacional farmacêutica. Sinto 
que ao conquistar a minha independência, recuperei a 
autoestima. Isso foi muito importante. 

Querendo ou não, todo mundo quer ser aceito como parte do 
grupo, e o primeiro passo para isso é entender que, assim 
como muitas pessoas, você tem algumas limitações. Com 
muita garra e determinação, a gente consegue tudo. Basta ter 
a coragem de dar o primeiro passo, e contar com a ajuda de 
pessoas boas e competentes, como as que encontrei aqui na 
Fundação Dorina. 

With opportunities and determination, anything can be achieved.

+41%*

50% dos alunos 
foram contratadas 

pela empresa 
patrocinadora

50% of students 
were hired by 

the sponsoring 
company

*Comparativo anual 2016 x 2017
*Annual Comparison 2016 x 2017
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Para refletir!
To think about!

Segundo o Relatório Anual de informações Sociais 
(RAIS) de 2015, pessoas com deficiência ocupam 
menos de 1% das vagas formais de emprego no Brasil. 
Entre aqueles com maior dificuldade para colocação no 
mercado de trabalho estão as pessoas com deficiência 
visual, população que, no Brasil, chega a 6,5 milhões de 
cidadãos, segundo o Censo IBGE 2010.

Dentro deste cenário, a equipe de Empregabilidade da 
Fundação Dorina Nowill para Cegos realiza um 
importante trabalho de sensibilização das empresas 
para que seus representantes e líderes compreendam 
que pessoas cegas e com baixa visão podem ser 
colaboradores eficientes.

Paralelamente, uma equipe dedicada promove cursos 
livres que apoiam a qualificação profissional de pessoas 
com deficiência visual. 

Confira os serviços oferecidos pela área de 
Empregabilidade:
• Apoio profissional e encaminhamento de pessoas 
com deficiência visual para ingresso no mundo do 
trabalho de acordo com a qualificação de cada 
candidato.
• Análise de posto de trabalho para verificação de 
acessibilidade.
• Sensibilização e conscientização de pautas e agendas 
sobre pessoas com deficiência no mundo do trabalho.
• Avaliação de acessibilidade para indicações de 
mudanças ambientais.
• Apoio a Recursos Humanos de empresas para 
inclusão profissional.

According to the Annual Social Information Report (RAIS) of 
2015, people with disabilities occupy less than 1% of the 
formal job openings in Brazil. Among those with the greatest 
di�culty in placing them on the job market are the visually 
impaired, a population that, in Brazil, reaches 6.5 million 
citizens, according to the 2010 IBGE Census.

Understanding this scenario, the employability team of 
Fundação Dorina works to raise the awareness of companies 
so that their representatives and leaders understand that blind 
and low vision people can be e�cient employees.

At the same time, a dedicated team provides free courses that 
support the professional qualification of visually impaired 
people.

Check out the services o�ered by the job placement 
department:
• Professional support and referral of people with visual 
impairments for entry into the workforce according to the 
qualification of each candidate.
• Job analysis for accessibility.
• Raising awareness for people with disabilities in the 
workforce.
• Accessibility assessment for recommendations of 
environmental changes.
• Support for human resources of companies for professional 
inclusion.
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o legado do
VOLUNTARIADO
Não podemos contar a história da Fundação Dorina Nowill 
para Cegos sem falar do apoio das pessoas que doam 
voluntariamente seu tempo e conhecimento em prol da 
inclusão de pessoas com deficiência visual.

Presente desde a criação da Fundação Dorina, em 1946, o 
voluntariado é um dos principais pilares que sustenta os 
serviços prestados pela instituição, seja na revisão braille, na 
organização de eventos, na produção dos nossos livros 
acessíveis e em tantas outras atividades!

Volunteering Legacy

360 
voluntários

Em 2017, 360 pessoas 
apoiaram o trabalho de

diversas áreas da 
Fundação Dorina

In 2017, 360 people 
supported the work of 
various departments of 

Fundação Dorina.

R$ 460.072,00  
valoração 

horas/trabalho

360 
volunteers

R$ 460.072,00 
(estimated value of 
the volunteer hours)

Setores de atuação Sectors of activity

1. Bazar da Costura Sewing Bazaar

2. Captação de Recursos – Nota fiscal paulista Fundraising - Nota Fiscal Paulista (São Paulo Tax Bill)

3. Captação de Recursos – Parcerias e patrocínios Fundraising - Partnerships and Sponsorships

4. Captação de Recursos – Prestação de contas Fundraising - Accounting

5. Centro de Memória Memorial Center

6. Compras Procurement

7. Empregabilidade Job Placement

8. Eventos Events

9. Financeiro Financial

10. Outlet

11. Rede de Leitura Inclusiva Inclusive Reading Network

12. Secretariado Secretary

13. Serviços de apoio à inclusão - Biblioteca Inclusion Supporting Services - Library

14. Serviços de apoio à inclusão – Curso de Informática  Inclusion Supporting Services - Computing Courses

15. Serviços de apoio à inclusão - Cursos de Capacitação Inclusion Supporting Services - Training Courses

16. Soluções em Acessibilidade - Comercial Accessibility Solutions - Commercial

17. Soluções em Acessibilidade – Editorial Accessibility Solutions - Editorial

18. Soluções em Acessibilidade - Radiofônicos Accessibility Solutions - Recording

19. Soluções em Acessibilidade – Revisão Accessibility Solutions - Proofreading

20. Voluntariado - Administrativo Volunteering - Administrative

We cannot tell the story of Fundação Dorina Nowill para Cegos 
without mentioning the support of people who volunteer their time 
and knowledge for the inclusion of people with visual impairments.

Since the creation of Fundação Dorina in 1946, volunteering has been 
one of the main pillars that sustain the services provided by the 
institution, be it in braille proofreading, organization of events, 
production of our accessible books or in many other activities!
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soluções em
ACESSIBILIDADE

Accessibility solutions

Nossas soluções Our Solutions

Para Ler - soluções em braille de acordo com a 
necessidade de cada cliente, como livros, cardápios, 
manuais, catálogos e relatórios, sinalização 
arquitetônica, plantas táteis, cartões de visita, extratos 
bancários, contas de consumo, contratos, faturas etc.
For Reading - braille solutions according to the needs of each 
client, such as books, menus, manuals, catalogs and reports, 
architectural signage, tactile maps, business cards, bank 
statements, consumer accounts, contracts, invoices, etc.

Para Ouvir - transformação em áudio de materiais escritos 
como livros, revistas, folhetos, relatórios, bulas, guias 
culturais, informativos comerciais e institucionais, entre 
outros. A área também faz audiodescrição para filmes, 
exposições, eventos etc.

For Listening - audio transformation of written materials such 
as books, magazines, leaflets, reports, leaflets, cultural guides, 
commercial and institutional information, among others. The 
area also makes audio description for films, exhibitions, events, 
etc.

Para Navegar – conversão de diversos conteúdos para o 
formato digital acessível EPUB 3, como livros, catálogos, 
manuais, relatórios, listas, índices telefônicos, guias, 
bulários etc.

For Navigating – conversion of various contents to the 
accessible digital format EPUB3, such as books, catalogs, 
manuals, reports, lists, telephone numbers, guides, etc.

Para Somar - serviços de tradução em Libras e 
legendagem em vídeos e eventos como palestras, 
videoaulas, comerciais e espetáculos em geral.
For Adding Value - translation services in sign language and 
subtitling in videos and events such as lectures, videotapes, 
commercials and shows in general.

Para Capacitar - cursos, palestras e workshops sob 
medida para empresas que desejam capacitar o quadro 
de colaboradores para o atendimento às pessoas com 
deficiência visual.
For Empowering - courses, lectures and workshops tailored for 
companies that wish to train employees to assist people with 
visual impairments.

Para Conectar – construção ou adequação de sites para 
que sejam acessíveis a qualquer cliente e atendam às 
exigências da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
For Connecting - construction or adaptation of sites so that 
they are accessible to any client and meet the requirements of 
the Brazilian Inclusion Law (LBI).

For Walking - specialized architectural consultancy, reports, 
evaluation and orientation for adaptations and accessibility 
solutions: tactile floors, tactile maps, braille signs, etc.

Para Circular - consultoria arquitetônica especializada, 
laudos, avaliação e orientação para adaptações e 
soluções de acessibilidade: piso tátil, mapa tátil, placas 
de sinalização em braille etc.

Em 2017, a DNA passou a ser Soluções em Acessibilidade, uma divisão 
da Fundação Dorina Nowill para Cegos. A mudança veio para somar, 
trazendo mais eficiência e qualidade na entrega dos serviços. A 
experiência da Fundação Dorina no atendimento a milhares de 
pessoas com deficiência visual fortalece ainda mais a atuação da área, 
com um amplo portfólio de soluções de valor agregado que contribui 
no engajamento de uma sociedade mais acessível e inclusiva!

A divisão de Soluções em Acessibilidade oferece produtos e serviços 
acessíveis para empresas que desejam não apenas se adequar à lei, 
mas atender a todos os seus clientes com a mesma atenção e 
respeito. Vale ressaltar que toda a renda obtida com as vendas de 
soluções acessíveis é revertida para a Fundação Dorina, contribuindo 
para a continuidade do atendimento especializado e gratuito a 
milhares de pessoas com deficiência visual.

In 2017, DNA became Accessibility Solutions, a division of Fundação Dorina 
Nowill para Cegos. The change brought more e�ciency and quality to the 
delivery of services. Fundação Dorina’s experience in serving thousands of 
people with visual impairments further strengthens the area’s performance with 
a broad portfolio of value-added solutions that contribute to the engagement of 
a more accessible and inclusive society!

The Accessibility Solutions division o�ers products and services accessible to 
companies who wish not only to comply with the law, but to serve all their 
customers with the same attention and respect. It is worth mentioning that all 
the income obtained from sales of a�ordable solutions is reverted to Fundação 
Dorina, contributing to the continuity of specialized and free service to 
thousands of people with visual impairments. 
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comunicação e 
MARKETING
Communication and Advertising

Facebook
37.301 fãs
34% a mais que em 2016

Envolvimento
98.837 curtidas, comentários
e compartilhamentos.

37,301 followers – 34% more than in 2016

Engagement: 98,837 likes, comments and 
shares.

Site
169.108 visitas
73% a mais que em 2016

156.201 usuários
81% a mais que em 2016

169,108 visits
73% more visitors than in 2016
156,201 users
81% more users than in 2016

Mensalmente os doadores da Fundação Dorina Nowill para Cegos 
recebem uma mala direta com as histórias das pessoas atendidas 
e as últimas novidades da instituição. 

The donors to Fundação Dorina Nowill para Cegos receive a monthly 
newsletter with the stories of the people served and the latest news from 
the institution. In 2017, 356,000 copies were distributed.

Malas Diretas
Mailing List

Fundraising resources

Em 2017, foram distribuídos 
356 mil exemplares

captação e aplicação de
RECURSOS

Fundraising and Use

Conheça as diversas formas de como apoiar os trabalhos desenvolvidos pela 
Fundação Dorina Nowill para Cegos em http://fdnc.org/facaparte

Stay updated on the ways you can support the works developed by 
Fundação Dorina Nowill para Cegos at http://fdnc.org/facaparte

Fonte de recursos

Resources usage
Aplicação de recursos

36% 
Doadores

Donors

34% 
Empresas

Parceiros de Visão
Companies (Vision Partners)

17% 
Soluções em 

Acessibilidade
Accessibility 

Solutions

3% 
Nota Fiscal

Paulista
São Paulo

Tax Bill
3% 

Eventos
e campanhas

Events and 
Campaigns

3% 
Outlet

2% 
Governo
Government

2% 
Outros
Others

48% 
Acesso à 

informação
Access to 

Information
31% 

Acesso à 
autonomia

Access to 
Autonomy 

3% 
Acesso ao
trabalho
Access to 

Work

18% 
Acesso à 
educação

Access to 
Education



44

parceiros e 
MANTENEDORES
Partners and supporters 

Parceiros de Visão | OURO 
Vision Partners | Gold
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parceiros e 
MANTENEDORES
Partners and supporters 

Parceiros de Visão | PRATA
Vision Partners | Silver

Parceiros de Visão | BRONZE
Vision Partners | Bronze
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empresas
AMIGAS
Corporate Supporters

A Bela Sintra

A Casa Do Porco

Adorno Alimentos - Café Kaynã

Alfredo Wieszflog 

Amanda Delboni

Amor Aos Pedaços

Arezzo

Arthur Callimam 

Ateliê Vanessa Branco

Band News

Bar Do Alemão

Bistrô Charlô

Brotas Eco Resort

Campos Estrutura Metalica

Cantaloup

Cantora Dorina Barros

Casa Flora

Chez Moi Aromas

Chocolat Du Jour

Chocolates Munik

Cleusa Presentes

Colégio Albert Sabin

Colégio Dante

Companhia Da Moda Unidade Granja Julieta

Consulado Mineiro

Denoir

Ecully

Engemac

English School Graded

Estela Geromini

Família Presto

Grand Cru

GRC Escola De Samba Mancha Verde

Gregory Fink

Grupo Comolatti

Grupo Só Chora Quem Ama

Indústria Gráfica Brasileira – IGB 

Imperframa

Imprensa Oficial -Imesp

Itefal

Josephine

Kipling

La Glória Pizza Bar

La Tambouille

Ladvi’tta Hotel 

Le Jazz

Levitare

Lilló

Lindoia Premium

Liquido Unidades Granja Julieta E Vila 

Clementino

Loccitane

Lorenzetii

Magazine Luiza

Mercearia São Roque

Mg Hair 

Mmartan

Moog Do Brasil

Nerival Rodrigues 

Nou

Novartis

Pecorino

Pizza Hut

Polen

Pousada Quilombo Resort

Presentes Mickey

PwC

Rádio Bandeirantes

Rádio Trânsito 

Ray Ban 

Restaurante Fogo De Chão 

Restaurante Paris 6

Restaurnate La Mar Cebicheria

Rilty Engenharia

Rosa Dos Ventos

Santa Helena Presentes

São Paulo Futebol Clube

Shopping Frei Caneca

Silvia Cury

Solange Maltez

Tania Bulhões

Tartar&Co

Tasca Da Esquina

Tavares

Concessionária De Rodovias Tebe S/A

Telecine

Tenda Atacados

Trattoria Fasano 

Tuca Ahlin

Txai Resorts

Unip

Vegacy

Victor Cosme

Vinheira Percussi

Vorax Criação 

Zé�ro Restaurante & Rotisseria

parceiros de 
MÍDIA
Media Partners

Rádio Antena 1
Rádio Alpha 
Rádio Gazeta AM/FM
Rádio Cultura AM/FM
Rádio Mix FM 
Rádio Transcontinental 

Deni Bloch Comunicações
Rádio Bandeirantes
Fundação Cásper Líbero
Rádio Convenção Itú
Programa Gente que fala

marcas que doaram para o 
DORINA OUTLET
Brands that donated to Dorina Outlet 

Arezzo
Arthur Caliman
Atelie Josephine
Baw
Brascol
Buckman
Carmem de Alessandro
Carmim
Chilli Beans
Cleo Aidar
Confetti
Confraria
Darling Confecções
Dim Vanelli

Dudys Boy
Fillity
Forma Calçados
Gajole
Helena Mottin
Instituto Mauricio de Sousa
Jogê
Kuka
Le Postiche
Lorenzetti
Malwee
Mares Brasil
Missinclof
Mundo do Enxoval

New Max Jeans
Nutria
Pernambucanas
Petistil
Prefeitura Regional Lapa
Prefeitura Regional Móoca
Prefeitura Regional Pinheiros
Prolman
Puket
Spezzato
Terezinha Sapataria
Uchikawa 



50

E mais milhares de pessoas que fazem doações 
mensais e nos ajudam a manter e garantir os recursos 
essenciais para continuarmos habilitando e reabilitando 
pessoas com deficiência visual gratuitamente!

And more thousands of people who donate monthly and help maintain us by 
guaranteeing fundamental resources for us to continue habiliting and 

rehabiliting prople with visual impairments at no cost!
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balanço
PATRIMONIAL
Balance sheet

Ativo Circulante Notas Explicativas  2017 2016
Caixa e equivalentes de caixas - recursos próprios 5(a)  932.920  579.246 
Caixa e equivalentes de caixas - recursos restritos 5(b) 2.508.115  3.692.714 
Clientes 6 730.151  317.254 
Estoques 7 572.849  617.082 
Outros créditos 8 568.579  430.580
   5.312.614  5.636.876 

Não circulante
Imobilizado 9 3.539.584  5.806.575 
Intangível 10 443.136  90.650 
  3.982.720  5.897.225 
Total do ativo  9.295.334  11.534.101

Balanços Patrimoniais  (Valores expressos em Reais)

Passivo e patrimônio Notas
Líquido Circulante Explicativas 2017 2016
Fornecedores   338.927   389.694 
Fornecedores de convênios e leis de incentivo   -   93.728 
Salários e encargos sociais   502.765   493.745 
Provisões de férias e encargos 4(h)  601.364   740.053 
Convênios, subvenções e leis de incentivo a realizar 15  2.755.265   3.309.937 
Projetos próprios a realizar 16  37.641   306.099 
Financiamentos 11  560.000   244.534 
Outros débitos   -   2.385 
  4.795.962   5.580.175 

Patrimônio líquido   
Patrimônio social 13   5.494.515   4.992.638 
Superávit / (Déficit) do exercício 14    (1.432.603)   616.344 
   4.061.912   5.608.982 
Total do passivo e patrimônio líquido   9.295.334   11.534.101 

Não circulante 
Receitas diferidas  22.629   74.770 
Provisão para demandas judiciais 12   44.831   160.174 
Financiamentos 11   370.000   110.000 
   437.460   344.944 

Demonstrações Financeiras elaboradas em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

  
2016 (rea-

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017  presentado)
Superávit / (Déficit) do período   (1.432.603)  616.344 
Ajustado por: 
Depreciações e amortizações 769.019  768.389 
Impairment  1.930.531  
Provisão para obsolescência dos estoques  12.342  
Provisão para contingências trabalhista   (115.343)  
Ganho/ Perda venda imobilizado  48.706   4.013 (a)
Juros passivos (apropriados)  69.491   69.316 (a)
Outros  73.426  
Superávit / (Déficit) do período ajustado  1.335.569   1.458.062 

Variação dos ativos 
Clientes   (412.897)   462.384 
Convênios e subvenções a receber -  147.405 
Estoques  31.891   163.655 
Outros créditos   (137.999)   10.169 

Variação dos passivos 
Fornecedores   (144.495)    (401.121) 
Salários e encargos sociais  9.020    (58.905) 
Provisões de férias e encargos   (138.689)   28.225 
Convênios, subvenções e leis de incentivo a realizar   (554.672)    (750.868) 
Projetos próprios a realizar   (268.458)   251.299 
Outros débitos   (54.526)    (51.615) 
Fluxo de caixa (consumido) e gerado pelas 
atividades operacionais   (1.670.825)    (199.372) 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Investimentos coligadas/ incorporação   (187.893)   30.000 
Aquisição de ativo imobilizado e intangível   (863.554)    (687.946) (a)
Recebimento venda ativo  29.803   16.000 (a)

Ativo circulante 448.810
Disponibilidade 111.473
Contas a receber 261.043
Adiantamentos 19.380
Impostos a compensar 5.053
Estoques 51.862
Ativo nao circulante 150.000
Intangiveis 150.000
Total do Ativo 598.810
Passivo circulante 786.704
Emprestimos e financiamentos 19.768
Obrigações com pessoal 6.401

-Provisões trabalhistas 
Encargos sociais e previdenciarios  54.768
Obrigações tributarias a recolher 90.812
Outras obrigações 614.955
Patrimônio Líquido  (187.893)
Capital social 289.535
Reservas de lucros  (5.699)
Prejuizos acumulados  (471.729)
Total Passivo + PL 598.810

Demonstração dos Fluxos de Caixas 
(Valores expressos em reais com centavos suprimidos)

Demonstrações dos Resultados (Valores expressos em reais com centavos suprimidos)

Receitas operacionais Notas Explicativas 2017 2016
(reapresentado)com restrição  

Projetos patrocinados 15(a)  555.594   461.489 
Lei rouanet e Proac 15(b)  4.203.102   4.854.828 
Convênios e subvenções 16   740.802   639.123 
   5.499.498   5.955.440 
Sem restrição  
Doações e campanhas 17   5.994.101   5.141.017 
Venda de bens e serviços 18   540.249   1.394.512 
Locação   13.297   16.800 
Outras receitas   63.835   545.684 
Isenção da cota patronal 19   1.685.779   1.254.170 
Trabalho voluntário 20  460.072   549.834 
Gratuidades recebidas 21   4.020.505   2.469.577 
   12.777.838   11.371.594 
Total das receitas   18.277.336   17.327.034 
Despesas operacionais / com restrição  
Desp com projetos patrocinados 15(a)   (555.594)    (461.488) 
Execução de convênios 15(b) e 16   (4.943.904)    (3.582.448) (a) 
    (5.499.498)    (4.043.936) 
Sem restrição  
Pessoal, encargos e benefícios 24 a   (4.180.511)    (3.547.563) 
Despesas administrativas 24 b   (966.632)    (3.619.208) 
Contrapartida de uso de imóvel 23   (24.377)    (13.203) 
Impostos, taxas e contribuições   -    (35.428) 
Depreciação e amortização    (769.091)    (768.389) 
Impairment 9   (1.930.531)   - 
Isenção da cota patronal 19   (1.685.779)    (1.254.170) 
Trabalho voluntário 20   (460.072)    (549.834) 
Contrapartida gratuidades recebidas 21   (4.020.505)    (2.469.577) 
    (14.037.498)    (12.257.372) 
Total das despesas    (19.536.996)    (16.301.308) 
Superávit/(Déficit) antes do resultado financeiro   (1.259.660)   1.025.726 
Resultado financeiro 25   (172.943)    (409.382) 
Superávit / (Déficit) dos períodos    (1.432.603)   616.344 

Demonstração dos valores adicionados 

Receitas  2017 
2016

(reapresentado)
Convênios e subvenções  555.594   461.489 
Lei rouanet e Proac  4.203.102   4.854.828 
Doações e campanhas  5.994.101   5.141.017 
Projetos patrocinados  740.802   639.123 
Venda de bens e serviços  2.430.366   4.245.331 (a)
Gratuidades recebidas  4.020.505   2.469.577 
Locação  13.297   16.800 
Outras receitas  63.835   545.684 
  18.021.602   18.373.849 
Insumos adquiridos de terceiros  

 (1.890.117)   (2.850.819) 
Valor adicionado bruto  16.131.485   15.523.030 
Depreciações e amortizações

Custos materiais, energia, serviços de terceiros e outros

  (769.091)    (768.389) 
Impairment   (1.930.531)   - 
Valor adicionado produzido pela entidade  13.431.863   14.754.641 
Valor adicionado recebido/cedido em transferência  
Rendimento aplicação financeira  16.765   17.749 (a)
Valor adicionado total a distribuir  13.448.628   14.772.390 
Distribuição do valor adicionado  
Pessoal, encargos e benefícios  4.180.511   3.547.563 
Execução de convênios  4.943.904   3.582.448 
Despesas administrativas  966.632   3.619.208 (a)
Contrapartida de uso de imóvel  24.377   13.203 
Projetos patrocinados  555.594   461.488 
Impostos, taxas e contribuições  -   35.428 
Contrapartida gratuidades recebidas  4.020.505   2.469.577 
Resultado financeiro  189.708   427.131 (a)
Superávit / (Déficit) do período   (1.432.603)   616.344 
  13.448.628   14.772.390 

Fluxo de caixa (consumido) e gerado pelas 
atividades de investimentos   (1.021.645)    (641.946) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Adiantamentos recebidos  300.000   - 

Captações de empréstimos e financiamentos  450.000   410.000 (a)
Amortização do principal e juros   (244.026)    (480.732) (a) 
Fluxo de caixa (consumido) e gerado pelas 
atividades financiamentos  505.974    (70.732) 
(Diminuição) e aumento em caixas e equivalentes de caixas  (830.926)   546.012 
Saldo inicial de caixas e equivalentes de caixas  4.271.960   3.725.948 
Saldo final de caixas e equivalentes de caixas  3.441.034   4.271.960 
(Diminuição) e aumento em caixas e equivalentes de caixas    (830.926)   546.012 

(Valores expressos em reais com centavos suprimidos)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
(Valores expressos em reais com centavos suprimidos)

Patrimônio  Superávit / (Déficit)
Social  do período Totais

Saldos em 31 de dezembro de 2016  4.992.638   616.344   5.608.982 
Incorporação ao patrimônio social  616.344    (616.344)  - 
Ajuste consolidação exercício anterior  73.426  -   73.426 
Incorporação resultado DNA   (187.893)  -    (187.893) 
Déficit do período -   (1.432.603)   (1.432.603) 
Saldos em 31 de dezembro de 2017  5.494.515    (1.432.603)   4.061.912 

a) Recursos sem restrições  2017  2016
Caixa  6.755   5.037 
Banco conta movimento  133.330   125.882 
Aplicações financeiras  792.835   448.327 
  932.920   579.246 
b) Recursos com restrições 2017  2016
Banco conta movimento   1.294.244   2.299.578 
Aplicações financeiras   1.213.871   1.393.136 

 

 2.508.115 

 

 3.692.714 

 

2017

 

2016
Outlet a receber  14.795   347.206 
Clientes a Receber  108.961   271.912 
Nota fiscal paulista  293.402   -   
Mantenedores a receber  312.993   -   
Outros valores a receber  -     17.222 
(-) Provisão estimada de crédito com liquidação duvidosa   -      (319.086) 
  730.151   317.254 
 Outlet Clientes  NFP  Mantenedores Total
A vencer 14.178  79.247  293.402  312.993 699.821
Vencidos 00 a 30 617 24.131  - - 24.747
Vencidos 31 a 60 - 832  - - 832
Vencidos 61 a 90 - 4.183  - - 4.183
Vencidos 91 a 180 - 567  - - 567
 14.795 108.961  293.402  312.993 730.151

Notas explicativas 
1. Contexto operacional:
A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma fundação sem fins 
lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, 
com atividade preponderante nas áreas de habilitação e reabilitação da 
pessoa com deficiência visual, de modo a promover sua integração à 
vida comunitária, escritura de 11 de março de 1946, registro no 11º 
Tabelião de São Paulo nº 2650 Livro A6 no registro de PJ do 1º Ofício de 
Títulos e Documentos. inscrita no CNPJ sob número 60.507.100/0001-
-30. 

A Fundação possui os seguintes certificados:
• Utilidade Pública Federal Decreto 40.969 de 15 de fevereiro de 1957, 
registrada no CNAS conforme processo nº 246212/69; 
• Portadora de CEBAS conforme Portaria nº203/2017, item 33 de 28 de 
dezembro de 2017, tendo sido publicada no Diário Oficial da União de 29 
de dezembro de 2017, a presente portaria concedeu validade assegurada 
de 01 de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020. 
De acordo com o artigo 4º de seu estatuto, a Fundação Dorina Nowill 
para Cegos, observando o princípio da universalidade, tem por objetivo: 
facilitar a inclusão social de pessoas com deficiência visual, respeitando 
as necessidades individuais e sociais, por meio de produtos e serviços 
especializados.

A Fundação foi controladora da DNA Editora e Soluções em Acessibili-
dade S/A, desde 12 de fevereiro de 2016. O CNPJ da DNA era 
24.155.170/0001-03, e tinha como objeto social:
I – Produção, industrialização, editoração, impressão, distribuição, 
divulgação e comércio, por qualquer mídia e meio, de livros em formato 
braile, audiolivros e livros digitais e de material gráfico acessível para 
pessoas com deficiência visual; 
II – Prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial em 
acessibilidade; 
III – Produção, comércio e industria de materiais tiflológicos; 
e IV – Outras atividades correlatas relacionadas a acessibilidade.
A ata de assembleia extraordinária realizada em 08 de Agosto de 2017 
consta as deliberações tomadas em relação ao fechamento da empresa 
DNA Editora e Soluções em Acessibilidade S/A e encerramento de suas 
atividades, retornando as operações da Sociedade a Fundação Dorina 
Nowill para Cegos. Todo o patrimônio da sociedade foi incorpoeado pela 
Fundação. A ata foi  devidamente registrada na JUCESP sob o número 
414.337/17-7.
A incorporação ocorreu em 14 de setembro de 2017. O valor total do 
acervo líquido incorporado em reais, apurado com base no balanço 
encerrado em 14 de setembro de 2017 foi composto da seguinte forma:   
 

2. Apresentação das demonstrações financeiras
a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras de 2017 da Fundação seguem s a Lei n° 
11.638/2007 e a Lei nº 11.941/09, que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 
em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas em 
observância às práticas financeiras adotadas no Brasil, características 
qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que 
trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Financeiras, Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que 
trata da Apresentação das Demonstrações Financeiras, Deliberações da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC 
nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 R1, que estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das 
transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações 

financeiras e as informações mínimas a serem divulgadas em notas 
explicativas de entidade sem finalidade de lucros e a Lei 12.868/2013.

b) Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico com exceção aos instrumentos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ativo imobilizado 
recebido em doação mensurado ao valor justo.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas 
em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma.

d) Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas 
que exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas financeiras e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Estimativas e 
premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas financeiras são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As 
informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro 
do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas:
· Nota 6 – Clientes - PDD
· Nota 9 e 10 - Imobilizado e Intangível – revisão da vida útil e recupera-
ção de imobilizado e intangível
· Nota 12 - Provisões para demandas judiciais
A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administra-
ção em 02 de Abril de 2018.

3. Formalidade da escrituração contábil resolução 1.330/11 (nbc itg 
2000):

A Fundação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos 
e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro 
contábil contém o número de identificação dos lançamentos relaciona-
dos ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de 
atos administrativos. As demonstrações financeiras, incluindo as notas 
explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão 
transcritas na ECD - Escrituração Contábil Digital. A documentação 
contábil da Fundação é composta por todos os documentos, livros, 
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração 
contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características 
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na 
técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Fundação 
mantém em boa ordem a documentação contábil.

4. Principais práticas financeiras adotadas:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do 
CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das 
Demonstrações Financeiras, os valores contabilizados neste subgrupo 
representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, 
bem como os recursos que possuem as mesmas características de 
liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias 
e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão 
demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos 
rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes: As contas a receber de clientes são registradas 
pelo valor faturado. A provisão para crédito de liquidação duvidosa é 
constituída pela Administração quando há necessidade de suprir 
eventuais perdas na realização dos créditos

d) Estoques:  Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o 
custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o 
método do custo médio das compras que é inferior aos custos de 
reposição ou valores de realização.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso 
normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os 
custos estimados necessários para a realização da venda.

e) O imobilizado e intangível se apresentam pelo custo de aquisição ou 
construção. As depreciações são calculadas pelo método linear a taxas 
anuais que levam em consideração a vida útil estimada daqueles e seu 
valor residual. A Administração da Fundação entende que a taxa fiscal 
utilizada pela Receita Federal reflete a vida útil dos bens existentes na 
Fundação.

f) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento 
passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso 
econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores 
estimativas do risco envolvido. 

g) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramen-
to do exercício seguinte são classificados como circulantes. 

h) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos 
direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. 

i)Receitas: 
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos futuros serão gerados para a Entidade e quando possa ser 
mensurada de forma confiável.

- Doações
As receitas de doações são registradas quando do recebimento em 
função da sua natureza de imprevisibilidade. 

- Subvenção e assistência governamentais
As receitas obtidas com a celebração e a execução de convênios de 
parceria entre Entidades governamentais e a Fundação, são registradas 
em conta patrimonial específica em atendimento a CPC 07 Subvenção e 
Assistência Governamentais, e na medida em que as atividades e ações 
previstas no plano de trabalho são executadas, as receitas são 
apropriadas no resultado do exercício.

- Venda de bens e serviços
A receita de venda de bens e serviços é reconhecida no resultado 
quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são 
transferidos para o comprador. Uma receita não é reconhecida se há uma 
incerteza significativa quanto a sua realização.

- Receitas com trabalhos voluntários 
As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu valor justo 
levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de 
pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas 
com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício 
em contrapartida a outras despesas também no resultado do exercício.  

j) Estimativas financeiras: A elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil requer que a 
Administração da Fundação use de julgamento na determinação e no 
registro de estimativas financeiras. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua 
determinação. A Fundação revisa as estimativas e as premissas pelo 
menos anualmente.

l) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa 
foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, 
que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, e 
também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 
13.

m) Recursos com restrição: A contas identificadas como Recursos com 
restrição, são valores recebidos e receber, à realizar no exercício seguinte 
e gastos incorridos no exercício (Receitas e Despesas) oriundos de 
contratos firmados com órgão públicos, e são assim identificados 
(Recurso com restrição), pois a realização desses valores precisa 
respeitar as condições contidas nos contratos firmados e ainda por força 
da Resolução do CFC nº 1.409/12.

5. Caixas e equivalentes de caixa:

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão 
demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos 
rendimentos pró-rata até a data do balanço.

6. Clientes a receber:
Esta conta é composta dos valores de créditos das transações com 
cartão de crédito do Outlet e dos Serviços prestados em curto prazo. Em 
2016 foi contabilizado a Provisão estimada de crédito com liquidação 
duvidosa (PELCD) e em 2017, o valor foi de fato considerado como 
perda. Como o saldo já estava provisionado desde 2016, não teve efeito 
no resultado. 



53 54

22.1 - Formalização dos Projetos Sociais:
A Instituição possui registro no Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente. A Fundação, no desenvolvimento de suas ações 
socioassistenciais, formaliza em cada Projeto Social: os objetivos deste; 
origem de recursos; infraestrutura, tipificando os serviços a serem 
executados (conforme Resolução do CNAS nº 109/09 e Decreto nº 
6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso 
financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência 
territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou 
estratégias que serão utilizadas para essa participação nas etapas de 
elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto. 

a. Habilitação e Reabilitação de Def. Visuais: 
Os programas de habilitação e reabilitação desenvolvidos pelos 
Serviços Especializados da Fundação Dorina Nowill para Cegos visam o 
desenvolvimento pessoal, por meio do incentivo à aprendizagem, à 
adaptação social, a orientação às famílias, às escolas e às empresas, 
com o objetivo de promover a independência e a autonomia de todas 
as pessoas com deficiência visual (cegos ou com baixa visão) de todas 
as faixas etárias e de todo o Brasil. No exercício de 2016 realizamos 
27.763 mil atendimentos e 1.128 pessoas foram reabilitadas e em 2017 
realizamos 23.234 mil atendimentos e 1.324 pessoas foram reabilitadas.

23. Contrapartida de uso de imóvel:
De acordo com o Termo de Convênio nº 302/2008 com a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, a Fundação Dorina Nowill para 
Cegos ofereceu como contrapartida à permissão de uso do imóvel sito 
à Rua Dr. Diogo de Faria, 558 – Vila Clementino – SP. Cursos para 
professores e educadores e atendimento educacional especializado 
gratuito, sendo duas (2) turmas do curso “O aluno com Baixa Visão no 
Ensino Regular” com vagas para 60 professores e gestores da Rede 
Municipal de Ensino. A temática sobre a Baixa Visão é solicitada pela 
própria secretaria de educação.

24. Desdobramento de itens da demonstração do resultado do 
período:

26. Imunidade tributária:
A Fundação Dorina Nowill para Cegos é imune à incidência de impostos 
por força do art. 150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, 
parágrafo 7° da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Esses 
valores foram registrados em contas patrimoniais especificas e 
reconhecidas como receita e despesa nos períodos apropriados. 

26.1. Característica da Imunidade: 
A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma instituição social sem fins 
lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9°. do CTN, e, por isso 
imune, no qual usufrui das seguintes características: 

• a Instituição é regida pela Constituição Federal;
• a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda 
constitucional;
• não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
• não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

27. Seguros contratados:
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a 
Fundação Dorina Nowill para Cegos efetua contratação de seguros em 
valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.
Seguro Predial -  apólice 953004207 -  vencimento 03/11/2018
Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores E Diretores 
(D&O) – apólice – 517720173Q100000130 – vencimento 16/05/2018
Não está incluído no escopo dos trabalhos de nossos auditores emitir 

conclusão sobre a suficiência da cobertura de seguros, cuja adequação 
foi avaliada e determinada pela Administração da Entidade.

28. Instrumentos financeiros:
Risco de crédito
É o risco de a Entidade incorrer em perdas decorrentes de um cliente 
ou de uma contraparte em um instrumento financeiro em cumprir com 
suas obrigações contratuais. A exposição máxima do risco do crédito 
na data das demonstrações financeiras foi demonstrado na nota 6. A 
Entidade estabelece uma provisão para perda com recuperação que 
representa sua estimativa de perdas a incorrer com créditos a receber e 
outros recebíveis.

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A abordagem 
da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco 
de prejudicar a reputação da Entidade.

Risco de mercado
Refere-se ao risco de alterações nos preços de mercado, tais como as 
taxas de juros. O objetivo do gerenciamento deste risco é controlar as 
exposições dentro de parâmetros aceitáveis e, ao mesmo tempo, 
otimizar o retorno. A Entidade não contabiliza nenhum ativo ou passivo 
financeiro de taxa de juros fixa pelo valor justo por meio do resultado. 
Portanto, uma alteração nas taxas de juros na data do relatório não 
afetaria o resultado.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.
Alexandre Munck - Superintendente - CPF - 178. 235.238-41 
Rogério Gerlah Paganatto - Contador - CRC 1SP 131987/O-3
Quality Associados - CRC 2SP 023806/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
financeiras
Aos Conselheiros da Fundação Dorina Nowill Para Cegos São Paulo – 
SP 

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação Dorina Nowill 
Para Cegos (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas financeiras.  
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Fundação Dorina Nowill Para Cegos 
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas financeiras adotadas no Brasil e entidades sem fins lucrativos 
(ITG 2002).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da 
Administração da Entidade e apresentadas como informação 
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das Demonstrações 
Financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essas DVA foram adequadamente elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
pronunciamento técnico e são consistentes em relação às 
Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas financeiras adotadas no Brasil e entidades sem fins 
lucrativos (ITG 2002), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria que 
respondam a esses riscos e obtivemos evidência de auditoria suficiente 
e apropriada para fornecer uma base para nossa opinião. O risco de não 
se detectar uma distorção relevante resultante de fraude é maior que 
aquele de se detectar uma distorção relevante resultante de erro, uma 
vez que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões 
intencionais, falsas declarações ou transgressão dos controles internos;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 
- Avaliamos a adequação das políticas financeiras utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas financeiras e das respectivas divulgações 
feitas pela Administração.
- Concluímos quanto à adequação do uso, pela Entidade, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base na evidência de 
auditoria obtida, se existe incerteza relevante relacionada com eventos 
ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto à 
capacidade de continuidade da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões se baseiam na evidência de 
auditoria obtida até a data do seu relatório. Contudo, eventos ou 
condições futuras podem fazer com que a Entidade interrompa a sua 
continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de abril de 2018.
Hirashima & Associados - Auditores Independentes - 
CRC-2SP025496/O-4
Taiki Hirashima - Contador - CRC-1SP056189/O-1
Poliana de Oliveira Hespanhol de Andrade - Contador 
CRC-1SP258022/O-1

Parecer Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Fundação Dorina Nowill para Cegos 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em concordância com 
o relatório dos auditores independentes emitido pela Hirashima & 
Associados Auditores Independentes, que examinaram as 
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, com base nas verificações detalhadas nos 
documentos e relatórios apresentados para exame, concluíram que as 
Demonstrações Financeiras da Fundação Dorina Nowill para Cegos 
representam adequadamente a posição financeira e o resultado das 
operações do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
São Paulo, 02 de abril de 2018.
Eduardo Oliveira - CPF 790.919.628-87
Fernando Augusto Trevisan -  CPF 292.331.408-57                            
Marcelo José Pires - CPF. 063.934.218-35

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
25. Resultado Financeiro:  

 

 2017 2016
(reapresentado)

Matéria prima  210.149 
 

 69.527 
Material para revenda  139.257 

 
 408.944 (a)

Outlet  87.031 
 

 92.739 
Estoque poder de terceiros

 
 148.754 

 
 45.872 (a) 

Provisão para obsolescência
 

  (12.342) 
 

 -   
 572.849 

 
 617.082 

7. Estoques:

9. Imobilizados

No exercício de 2017 foram encontradas algumas evidências de 
impairment para determinados ativos do imobilizado. Os respectivos 
saldos foram baixados para o resultado como perda por não 
recuperabilidade.

(i) A Entidade possui  01 processo de reclamação de estabilidade 
provisória. Em 31 de dezembro de 2017, a Fundação mantinha uma 
provisão no montante de R$44.841 (R$160.174 em 31 de dezembro de 
2016). Há um depósito judiciail realizado em maio de 2017, atrelado a 

este processo e a uma multa por pagamento em atraso da folha.
O montante de processos classificados pelos nossos assessores legais 
com probabilidade de perda possível é de R$ 51.511,76.

13. Patrimônio líquido:
É apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 
Social, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos 
através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial 
considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em 
obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos 
ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em 
decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

14. Resultado do período:
O déficit do período (superávit em 2016), em atendimento aos objetivos 
estatutários e aos dispositivos legais vigentes a Resolução 1.409/12 que 
aprovou a ITG 2002 item 15, será incorporado ao Patrimônio Social.

15. Convênios, Subvenções e Leis de Incentivos a Realizar: 
Para a contabilização de suas subvenções governamentais e recursos 
incentivados, a Fundação atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção 
e Assistência Governamentais. São recursos financeiros provenientes de 
convênios firmados com órgãos governamentais e têm como objetivo 
principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. 
Periodicamente, a Fundação presta conta de todo o fluxo financeiro e 
operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documenta-
ção à disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados 
estão de acordo com o estatuto social da Fundação e as despesas de 
acordo com suas finalidades. A Fundação, para a contabilização de suas 
subvenções governamentais, atendeu a Resolução CFC nº 1.305/10. 

a. Fumcad
•        Incluindo o Centro de Memória Dorina Nowill para Cegos 026/2017
O projeto busca promover 200 visitas educativas à exposição de longa 
duração “E tudo começou assim: ações, projetos e histórias que 
mudaram a vida das pessoas com deficiência visual” e às instalações da 
Fundação Dorina Nowill para cerca de 7.000 crianças e adolescentes (07 
e 17 anos de idade) das escolas públicas do município de São Paulo, 
ampliando a rede de atendimento para estudantes, bem como acesso à 
atividades educativas e culturais sobre o tema da inclusão social, 
cidadania e direitos das pessoas com deficiência.
Os estudantes recebem material educativo em formato acessível (áudio, 
braille e tinta) que trata da temática.
      
•  Coleção Série Dorina Nowill 046/2017
O projeto visa a elaboração e distribuição de 1.000 exemplares da Série 
Dorina Nowill, composta por 5 títulos relacionados à deficiência visual 
com o objetivo de dar apoio aos educadores, professores, familiares e 
profissionais que atuam junto à criança e ao adolescente com baixa 
visão ou cegueira. Como ação complementar, o projeto propõe palestras 
de capacitação sobre a mesma temática para reforçar o entendimento e 
sanar dúvidas sobre o conteúdo do material.

 
b. Secretaria Municipal da Cultura:
Subvenção nº 01/2014/SMC processo nº 2002-0.089.371-4 - Produção 
de 30 títulos em braille e 30 títulos falados, distribuídos para biblioteca 
Louis Braille do Centro Cultural de São Paulo e para as bibliotecas 
indicadas pela Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas das 
Sec. Munic. Da Cultura.

c. Lei Rouanet:
• Pronac 149237: Coleção Regionais – A cultura brasileira em suas 
expressões
• Pronac 154541: Semeando Leitura
• Pronac 164590: Rede de livros e leitura inclusiva 2017

Lei de incentivo que proporciona ao patrocinador/doador o desconto no 
Imposto de Renda de 4%, sobre o valor devido. O projeto de captação 
através deste incentivo (IR) tem por objetivo proporcionar aos 
deficientes visuais a leitura de livros no formato acessível (braile/fala-
do/Dayse/EPUB3) de títulos exigidos em vestibulares, para cultura, lazer 
e outros. Através desses projetos patrocinados tem proporcionado aos 
deficientes visuais mais distantes do território nacional a oportunidade 
de ler títulos atualizados.

d. Proac ICMS
• Leitura Digital Acessível   
• Leitura para todos

Lei de incentivo que proporciona ao patrocinador abatimento de até 3% 
do valor devido do ICMS.
O projeto de captação através deste incentivo (ICMS) tem por objetivo 
proporcionar aos deficientes visuais a leitura de livros no formato 
acessível (Daisy), para cultura, lazer e outros. Através desses projetos 
patrocinados tem proporcionado aos deficientes visuais a oportunidade 
de ler títulos atualizados.

e. PRONAS/PCD:
• Acessibilidade do Atendimento para Pessoas com Deficiência

Lei de incentivo que proporciona ao patrocinador/doador a dedução de 
até 1% do imposto de renda devido que for doado ao PRONASPCD.
O projeto de captação através deste incentivo (IR) tem por objetivo 

adequar as instalações da entidade às normas de acessibilidade 
previstas no Desenho Universal, permitindo que as mais de 650 pessoas 
com deficiência visual atendidas nos serviços de habilitação e reabilitação 
mensalmente possam se locomover com autonomia e segurança nas 
dependências da instituição. Além disso, permitirá que 8.000 visitantes do 
Centro de Memória – espaço expositivo e de capacitação para professores 
sobre inclusão e acessibilidade – sejam recebidos adequadamente, uma vez 
que grande parte das áreas comuns não estão adequadas ao Desenho 
Universal.

f. CONDECA
• Conquistando a autonomia e independência - 570/2016
O projeto tem como objetivo promover a autonomia e independência a 
220 crianças e adolescentes com deficiência visual e suas famílias por meio 
de atendimentos especializados como programas de Intervenção precoce, 
apoio a educação especial, complementação educacional, orientação 
psicológica a família e escola. Além do desenvolvimento da independência 
da criança e adolescente e contato afetivo social, a partir de um ambiente 
que favoreça o convívio social extrafamiliar, ampliando as possibilidades 
de experiências e de contato consigo, com o outro e com o ambiente 
que o cerca.

15. Convênios, Subvenções e Leis de Incentivos a Realizar (continuação)

17. Doações e campanhas:
As doações e campanhas contribuem para a realização dos serviços do 
atendimento aos deficientes visuais, assim como nos processos de 
doação de livros não patrocinados. 

18. Vendas de serviços:

19. Contribuições Sociais – Isenção Usufruída: 
Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09, entidade beneficente 
certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que 
tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. 

20. Trabalho Voluntário:
Conforme Resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 R1 item 19, a 
Fundação reconhece pelo valor justo da prestação do serviço não remunera-
do do voluntariado. O valor ora realizado está registrado em conta 
específica e reconhecida na receita e na despesa no montante de R$ 
460.072 (R$ 549.834 em 2016). 

21. Gratuidades recebidas: 
A Fundação reconheceu pelo valor justo da prestação do serviço não 
remunerado de divulgação em rádio. O valor ora realizado está registrado em 
conta específica e reconhecida na receita e na despesa.

22. Assistência Social – Gratuidades concedidas:
Os serviços de assistência social desenvolvidos pela Fundação são 
atividades de proteção social nas Políticas Nacional de Assistência Social 
(PNAS), Decreto nº 6.308/07, Resolução do CNAS nº 109/09 e Resolução 
CNAS nº 16/10, e por esse motivo está inserida no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e, como consequência, por elas regulamentadas. A 
Fundação possui vínculo com a rede SUAS e para isso teve como requisitos: 
I – prestar serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados 
e planejados, sem qualquer discriminação; II – quantificar e qualificar suas 
atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos, 
de acordo com a Política Nacional de Assistência Social; III – demonstrar 
potencial para integrar-se à rede sócio assistencial, ofertando o mínimo de 
60% da sua capacidade ao SUAS; e IV – disponibilizar esses serviços nos 
territórios de abrangência do CRAS.

 
2017 2016

Adiantamento de pessoal
 

 30.979   32.555 
Adiantamento de fornecedores

 
 151.514   60.429 

Imposto a recuperar IPI / IRRF
 

 337.487   335.880 
Depósitos judiciais (nota 12)  44.831   -   
Prêmio de seguros  3.768   1.716  

 568.579   430.580 

 

8.Outros créditos:

 

 

 

 

Efeito  Efeito
   Resultado intangível Total

Máquina   1.212.197  -    1.212.197 
Biblioteca (livros)   718.334   182.777   901.111 
Total   1.930.531   182.777   2.113.308 

Demonstração Transferências e 
Impairment

10. Intangível: 

     

 

11. Financiamentos

12. Provisão para demandas judiciais

 

 

 

 

Cota Patronal Previdenciária

Devol.

 
 

Previdenciária e trabalhista (i)  Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015 160.174  160.174 
Adições -  - 
Pagamentos -  - 
Reversões -  - 
Atualização monetária -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 160.174  160.174 
Adições -  - 
Pagamentos -  - 
Reversões  (115.343)   (115.343)
Atualização monetária -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 44.831   44.831

Movimentação das depreciações 2016    2017
 Taxa a.a. %  Saldo final  Adições   Baixas   Transf.  Saldo final
Imóveis  4  (1.903.726)   (109.752)   -  -  (2.013.478) 
Móveis e utensílios  10  (272.874)   (34.765)   332  -  (307.307) 
Máquinas e equipamentos  10  (1.714.096)   (81.702)   -  -  (1.795.798) 
Matrizes  10  (1.442.300)   (143.380)   449.189  -  (1.136.491) 
Benfeitorias 10  -   (17.125)   -  -  (17.125) 
Biblioteca  10  (998.555)   (178.564)   -  -  (1.177.119) 
Equipamentos de informát.  10  (387.110)   (111.729)   45.783  -  (453.056) 
Instalações  10  (134.623)   (26.620)   -  -  (161.243) 
   (6.853.284)   (703.637)   495.304   0   (7.061.617) 
Imobilizado líquido   5.806.575   (75.245)   (78.438)   (2.113.308)  3.539.584 

(a) Alguns valores no exercício de 2016 foram corrigidos e reapresentados para melhor 
comparabilidade com o exercício de 2017.

Cofins  215.012  226.785 
 1.254.170  1.685.779 

a) Projetos Patrocinados

 

 

Devol.



Be a Part of This Story

Serviços de Apoio à Inclusão
Atendimento à pessoa com deficiência visual.
Services Supporting Inclusion
Visually Impaired People Servicing.
atendimento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0998

Conheça o Centro de Memória Dorina Nowill
Aberto à visitação, de segunda a sexta, das 9h às 17h, via agendamento prévio.
Visit the Centro de Memória Dorina Nowill
Open for visitation, Monday through Friday, from 9 a.m. to 5 p.m., by appointment.
centrodememoria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0955

Canal de Relacionamento com Doador
Faça uma doação e ajude a Fundação Dorina Nowill para Cegos a continuar 
transformando a vida de pessoas com deficiência visual.
Donator Relationship Center
Make a donation and help Fundação Dorina Nowill para Cegos to continue 
reshaping visually impaired people’s lives.
relacionamento@fundacaodorina.org.br
0300-777-0101

Patrocínios e parcerias
Apoie os projetos da Fundação Dorina utilizando Leis de Incentivo para 
abatimento de impostos ou fazendo patrocínios diretos.
Sponsorships and Partnerships
Support Fundação Dorina projects making use of the Leis de Incentivo (Incentive Acts) 
for reducing taxation or direct sponsorship.
parceria@fundacaodorina.org.br
 (11) 5087-0982

Soluções em Acessibilidade
Contate nossa equipe para tornar seus produtos e serviços mais acessíveis!
Accessibility Solutions
Contact our team to make your products and services more accessible!
www.solucoesemacessibilidade.org.br
comercial@fundacaodorina.org.br 
(11) 5087-0972 | 5087-0984 | 5087-0956
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