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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA
O ano de 2019 já estava marcado para ser especial e entrar para a nossa história.
Comemorar o centenário de Dorina Nowill, nossa fundadora e presidente emérita e vitalícia,
nos trouxe ainda mais oportunidades e garra para atuar amplamente pelo fortalecimento do
seu legado e propósito.
Dentre os destaques do ano, para promover a autonomia e a inclusão, realizamos cerca
de 39 mil atendimentos diretos às pessoas com deficiência visual e suas famílias e incluímos
116 profissionais cegos e com baixa visão no mundo do trabalho.
Sensibilizamos mais de 15 mil pessoas, entre educadores, profissionais de diversas áreas
e sociedade em geral sobre a causa da pessoa com deficiência. Produzimos e distribuímos
gratuitamente mais de 220 mil livros em formatos acessíveis para 3.065 bibliotecas, escolas e
organizações sociais de todo o Brasil.
Também contribuímos para o acesso à educação de milhões de alunos com deficiência visual,
seja participando do maior projeto de produção de livros didáticos do mundo, o Plano Nacional
do Livro Didático, com a produção de cerca de 10 milhões de páginas em Braille ou pelo tão
aguardado lançamento mundial do LEGO Braille Bricks, um recurso pedagógico inovador que já
apresenta resultados promissores para transformar a educação inclusiva no nosso país.
Aprendemos com a história de D. Dorina que as relações e a união podem mudar o mundo.
E nenhuma dessas realizações teria sido possível sem o apoio de todas as famílias atendidas,
dos nossos conselheiros, colaboradores, voluntários, mantenedores, empresas amigas e
Parceiros de Visão.

CENTENÁRIO DE DORINA NOWILL
Nascida em 28 de maio de 1919, na capital paulista, Dorina de Gouvêa Nowill ficou cega
repentinamente, aos 17 anos, em consequência de uma doença não diagnosticada.

A partir da perda completa da visão, ela começava a fazer
história e a construir os pilares da instituição que, no futuro,
levaria seu nome e seu legado.
Dorina foi a primeira aluna cega a frequentar um curso regular no Brasil. Formada no curso
normal, articulou um grupo de mulheres voluntárias para iniciar a transcrição de livros para o
Sistema Braille. No mesmo período em que viajou para os Estados Unidos para se especializar,
oficializou, em 1946, a criação da então Fundação para o Livro do Cego no Brasil – atual
Fundação Dorina Nowill para Cegos – que iniciou suas atividades com a produção e distribuição
de livros acessíveis por este sistema, dando início ao que hoje é uma das maiores imprensas
braille do mundo em capacidade de produção. À frente do seu tempo, Dona Dorina teve sua
trajetória reconhecida nacionalmente e a Fundação segue seu pioneirismo na reabilitação de
pessoas com deficiência visual e no atendimento clínico da visão subnormal (baixa visão), além
do desenvolvimento de livros em formatos acessíveis.

Conheça toda a trajetória em: fdnc.org/dorina

CENÁRIO DA DEFICIÊNCIA VISUAL

Existem mais de 528 mil
pessoas cegas e mais de
6 milhões de pessoas com
baixa visão no Brasil.
(Fonte: Censo IBGE 2010)

Estima-se que, até 2050, os
casos de deficiência visual no
mundo crescerão cerca de

178%

(Fonte: World Report on Disability 2010
e IAPB Vision Atlas 2020)

253 milhões

Cerca de
de pessoas têm deficiência visual no mundo
(Fonte: OMS)

5 segundos

A cada
uma pessoa fica cega no mundo

(Fonte: World Report on Disability 2010 e IAPB Vision Atlas 2020)

80%

dos casos de cegueira e baixa visão
são

evitáveis ou tratáveis se
diagnosticados a tempo
(Fonte: OMS)

ACESSO À AUTONOMIA
38.977

atendimentos realizados às pessoas com deficiência
visual e suas famílias

683

adultos

1.392
PESSOAS HABILITADAS
E REABILITADAS

147

jovens

420
idosos

142

crianças

ACESSO À EDUCAÇÃO
8.048
1.011
5.586

educadores impactados por palestras,
cursos presenciais e videoaulas

profissionais de diversas áreas conscientizados a respeito
da deficiência visual por meio de palestras

educadores participantes do projeto Trocando Saberes

Lançamento: LEGO Braille Bricks
Em 24 de abril, aconteceu o lançamento mundial do LEGO Braille Bricks, uma
ferramenta inovadora desenvolvida pela Fundação Dorina em parceria com a LEGO
Foundation, para apoiar as fases de pré e alfabetização de crianças com e sem
deficiência visual.

ACESSO AO TRABALHO
116

pessoas incluídas no mundo do trabalho

102

pessoas qualificadas em 14 cursos livres de capacitação

750

profissionais de 300 empresas sensibilizados sobre inclusão de pessoas
com deficiência visual no ambiente de trabalho

Embaixadores da Diversidade
O projeto patrocinado pelo Instituto Cooperforte, reuniu 11 gestores de RH e 20 jovens
com deficiência visual para formação em diversidade e inclusão no mundo do trabalho.
Ao final do projeto, 16 jovens foram contratados por empresas participantes.

ACESSO À INFORMAÇÃO
221.042
3.065
250

livros produzidos e distribuídos gratuitamente nos formatos
áudio, digital acessível, fonte ampliada e braille
bibliotecas, escolas e organizações beneficiadas com o envio
de livros em formatos acessíveis
novos títulos produzidos
FONTE DE RECURSOS

46%

Soluções em Acessibilidade

27%
19%

Empresas - Parceiros de Visão

3%
2%
1%
1%
1%

Doadores

Nota Fiscal Paulista
Eventos e Campanhas
Outros
Outlet
Governo

APLICAÇÃO DE RECURSOS

60%
27%
6%
6%
1%

Acessibilidade
Acesso à autonomia
Acesso à informação

Acesso à educação
Acesso ao trabalho

IMPACTO NACIONAL
PROJETOS
INCENTIVADOS
250
novos títulos produzidos
221.042
livros produzidos e distribuídos
gratuitamente nos formatos
áudio, digital acessível e braille
3.065
bibliotecas, escolas e
organizações beneficiadas
com o envio de livros em
formatos acessíveis
Municípios com
instituições beneficiadas

ACERVO
5.045
títulos no acervo da Biblioteca
Circulante do Livro Falado e da
Dorinoteca
Biblioteca Circulante:
6.491 livros emprestados e
5.684 usuários inscritos
Dorinateca: 6.133
downloads realizados

207
128

474
505

206

211
4.207

1.386

REDE DE LEITURA
INCLUSIVA
442
organizações em rede em 26
estados e Distrito Federal
AÇÕES REALIZADAS
45 entre rodas de leitura,
vivências culturais, palestras
e oficinas, além de
26 grupos de trabalho

792

633

Municípios com
grupos de trabalho

Municípios com
organizações parceiras

Usuários inscritos na Biblioteca
Circulante do Livro Falado

NORTE:
Usuários Inscritos: 128
Instituições Beneficiadas: 207
Organizações Parceiras: PA: Belém, RO: Porto
Velho, TO: Porto Nacional
Grupos de Trabalho: AC: Rio Branco, AP:
Macapá, AM: Manaus e Parintins, RR: Boa Vista,
TO – Palmas e Araguaina

NORDESTE:
Usuários Inscritos: 505
Instituições Beneficiadas: 474
Organizações Parceiras: AL: Maceió, PB: Campina
Grande, PE: Recife, RN: Natal
Grupos de Trabalho: BA: Salvador e Vitória da
Conquista, CE: Fortaleza, MA:São Luís, PB: João
Pessoa, PI: Teresina, SE: Aracaju

CENTRO-OESTE:
Usuários Inscritos: 211
Instituições Beneficiadas: 206
Organizações Parceiras: DF: Brasília
Grupos de Trabalho: GO: Goiânia, MS: Campo
Grande

SUDESTE:
Usuários Inscritos: 4.207
Instituições Beneficiadas: 1.386
Organizações Parceiras: ES: Cariacica, MG:
Varginha, Lagoa Santa, Pouso Alegre, Sete Lagoas
e Itabira, RJ: Rio de Janeiro, SP: São Bernardo e
Diadema
Grupos de Trabalho: ES: Vitória, MG: Belo
Horizonte, SP: São Paulo, Santo André e São José
do Rio Preto, RJ: Campo dos Goytacazes

SUL:
Usuários Inscritos: 633
Instituições Beneficiadas: 792
Organizações Parceiras: PR: Curitiba,
RS: Caxias do Sul, SC: Tubarão, Joinville e
Palhoça
Grupos de Trabalho: RS: Porto Alegre e Santa
Maria, SC: Florianópolis e Imbituba

Parceiros de Visão
Conheça as empresas que contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade
inclusiva por meio de patrocínio aos projetos desenvolvidos pela Fundação Dorina.
Parceiros de Visão Ouro:

Parceiros de Visão Prata:

Parceiros de Visão Bronze:

Faça parte dessa história
Serviços de Apoio à Inclusão
Atendimento à pessoa
com deficiência visual.

Conheça o Centro
de Memória Dorina Nowill
Aberto à visitação de segunda a sexta,
das 9h às 17h, via agendamento prévio.

atendimento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0998

centrodememoria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0955

Canal de Relacionamento com o Doador
Faça uma doação e ajude a Fundação Dorina
a continuar transformando a vida de pessoas
com deficiência visual.

Patrocínios e parcerias
Apoie os projetos da Fundação Dorina,
utilizando Leis de Incentivo para abatimento
de impostos ou fazendo patrocínios diretos.

relacionamento@fundacaodorina.org.br
0300-777-0101
(11) 97403-9490

parceria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0943

Soluções em Acessibilidade
Contate nossa equipe para tornar seus
produtos e serviços mais acessíveis.

Seja um voluntário
fdnc.org/voluntario
(11) 5087-0918

www.solucoesemacessibilidade.org.br
comercial@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0972 / 5087-0984 /
5087-0956
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