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Sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Sancionada no dia 6 de julho, a Lei  nº 13.146  que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. O texto classifica o que é deficiência, prevê 
atendimento prioritário em órgãos públicos e dá ênfase às políticas públicas em áreas como assistência social, educação, saúde, 
trabalho, previdência social, infraestrutura urbana, cultura e esporte.
“A LBI consolida uma nova cultura humanista de respeito aos direitos das pessoas com deficiência, levando em consideração os 
princípios da Convenção da Organização das Nações Unidas”, explicou o deputado federal Eduardo Barbosa, membro titular da 
Comissão Especial que analisou a proposta, como sub-relator da área “entidades de atendimento”. Entre as contribuições que ele 
apresentou ao texto, está a tomada de decisão apoiada, em que a pessoa com deficiência escolherá pessoas de sua confiança para 
ajudá-la a decidir os rumos de sua própria vida. “O artigo faz com que a gente tenha um novo contexto social de participação das 
pessoas com deficiência, tanto na vida particular, quanto na sua atuação política”, ressaltou.  
O direito ao auxílio-inclusão, para a pessoa com deficiência moderada ou grave, foi outra proposta defendida pelo deputado. Nesses 
casos, terá direito a esse auxílio a pessoa com deficiência que já receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) mesmo que 
venha a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado da Previdência Social.
Apesar dos avanços alcançados, Eduardo Barbosa lamentou os seis vetos impostos pela presidente à legislação aprovada em 
junho pelo Congresso Nacional. Ele chamou atenção para o art. 101, que alterava o art. 93 da Lei 8.213, de 1991, que determinava 
que empresas com cinquenta ou mais empregados sejam obrigadas a preencher seus cargos com pessoas com deficiência e com 
beneficiários reabilitados da Previdência Social. Segundo o deputado, o acesso ao mercado de trabalho é a forma mais eficaz da 
pessoa com deficiência desenvolver sua autonomia e independência. Os temas excluídos envolvem, também, educação 
profissional, acessibilidade em programas habitacionais, legislação de trânsito, prioridade na tramitação de processos judiciais e a 
pensão do dependente com deficiência.

Histórico
O projeto que deu origem ao texto da Lei Brasileira de Inclusão é do ano de 2003, anterior à Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. O texto da Convenção foi aprovado no Congresso Nacional em 2008 com quórum qualificado, 
recebendo status de norma constitucional. Eduardo Barbosa foi o relator da Convenção no Plenário da Câmara dos Deputados.
A LBI passa a vigorar após 180 dias de sua publicação oficial, sendo que diversos dispositivos têm prazos diferenciados para a 
vigência, e a íntegra da lei pode ser consultada pelo link 13.146, de 6.7.2015.



Abrigo doado pela Maçonaria que vai favorecer todas as famílias Apaena e 

demais cidadãos.

Na foto os apoiadores:
Maçonaria de Sete Lagoas
Secretaria Seltrans com apoio do Secretário Silvio Carvalho e sua equipe liderada pelo amigo 
Hans Raem.
Codesel através do Toninho Macarrão.

Na foto:
Aluno: Francisco
Mães: Jaqueline e Selma
Presidente: Francisco Raposo
Representante da Maçonaria: Geraldo Magela
Representantes da Seltrans: Liderados pelo Hans Raem



COM UM PÚBLICO DE MAIS DE 3.000 PESSOAS FORRO DA APAE E 

SUCESSO.

População prestigia e abraça instituição mais uma vez!

Com um público estimado em mais de 3.000 pessoas a APAE 7 Lagoas realizou ontem na praça 
da feirinha mais um FORRRO APAE XONADOS.
Como sempre contando com o apoio de todos os funcionários da instituição, comercio local e 
também de pessoas físicas o evento marcou mais uma vez o apoio da população e a beleza da 
inclusão.
Além das barracas de comidas típicas, bebidas e brincadeiras o evento teve também show com 
MARCOS & CASTAÑÓN e a eleiçãodo Rei e Rainha da pipoca. .
A tradicional quadrilha dos alunos foi mais uma vez o ponto forte do evento; sendo que foram 
apresentados 3 apresentações onde se destacou o QUADRILHÃO que contou com mais de 70 
alunos.

FONTE: AGITA7.COM
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Com o compromisso de capacitar à Rede Apaeana, a Uniapae traz 

para você cursos de capacitação com eixos focados nas pessoas 

com deficiência e também voltados à gestão das entidades sem 

fins lucrativos. Os cursos são realizados 100% online e contam com 

diversas ferramentas tecnológicas para facilitar os estudos do 

aluno, seja através de vídeos, apostilas, imagens, fóruns e chats, 

visando aperfeiçoar a aprendizagem, otimizando o tempo e a 

dinâmica do curso.

No período de julho, todos os nossos cursos estarão com 

descontos especiais, podendo ainda ser parcelado em até 12x no 

cartão!

Aproveite, escolha o seu curso e garanta a sua vaga com desconto 

exclusivo !

Acesse agora: www.uniapae.org.br
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ATLETAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EMBARCAM PARA OS JOGOS DE 

VERÃO 2015.

O nadador fluminense Douglas Martinet de Oliveira, de 24 anos, é o primeiro representante brasileiro na 
modalidade natação em água abertas dos Jogos Mundiais Olímpicos Especiais de Verão, que este ano será 
em Los Angeles, nos Estados Unidos. Confiante na conquista da medalha de ouro, Douglas está apreensivo 
apenas com a viagem. “Nunca entrei em um avião, estou com um pouco de medo. Mas muito feliz”, disse. 
Ele venceu a prova classificatória dos 1.500 metros na praia da Boca da Barra, Rio das Ostras (RJ), em 
setembro passado.

Douglas é um dos 38 atletas da delegação brasileira com deficiência intelectual que embarcou hoje rumo à 
Califórnia (20) para participar dos jogos, cuja cerimônia de abertura será no sábado (25) e o encerramento 
em 3 de agosto. Cerca de 7 mil atletas de 165 países devem participar do evento, organizado pela 
Fundação Special Olympics. Os atletas brasileiros vão disputar medalhas nas modalidades: futsal feminino, 
atletismo, ginástica rítmica, natação, tênis, judô, bocha e patinação em velocidade.  A delegação conta ainda 
com 12 técnicos, três delegados e quatro dirigentes.

O judoca Breno Viola ficou mais conhecido por seu papel no filme Colegas, que conta a trajetória de três 
jovens com síndrome de Down embarcando em uma viagem em busca de seus sonhos. Mas é no tatame 
que o faixa-preta brilha. Terminou em 4º lugar na edição dos Jogos em Atenas (Grécia), em 2011, e é 
bicampeão mundial em sua categoria. Para ele, esse será o evento mais significativo de sua carreira. “Já 
tive vários títulos, mas esse será o mais importante, pois terei minha primeira medalha olímpica. Estou muito 
emocionado. Mas não importa qual a cor da medalha, vamos vencer”, declarou.

O custo da viagem e dos uniformes foi patrocinado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio 
(R$148 mil) e pelo Ministério do Esporte (340 mil). O secretário Marcos Braz destaco a parceria entre as 
duas esferas de governo para viabilizar a participação desses atletas. “Em 2016, teremos a maior 
competição do mundo e não poderíamos estar fora desse processo de inclusão por meio do esporte”, 
comentou ele, que garantiu continuar o apoio a esses grupos durante sua gestão.

Para a diretora executiva da Fundação Special Olympics Brasil, Ana Paula Soares, o potencial do Brasil é 
muito grande, mas ainda pouco aproveitado em competições. “Dados da Organização Mundial da Saúde 
mostram que cerca de 10% da população tem algum tipo de deficiência. Dentro desse Brasil gigante, 38 
atletas é um número muito pequeno”, comentou ela. “Foi muito triste ver nos Jogos de Atenas, por exemplo, 
a delegação da Costa Rica, que é um país bem menor que o nosso, com quase 200 pessoas e a nossa com 
40”, disse. Ana Paula acredita que parte do problema se deve ao preconceito.

“Muita gente acha que os deficientes intelectuais não são capazes de fazer muitas coisas, mas isso está 
mudando aos poucos. Uma das nossas missões é fazer com que esse público acredite no seu potencial e 
mostre do que são capazes. Além disso, o esporte faz bem para qualquer indivíduo”.

Os Jogos Olímpicos Mundiais Especiais ocorrem a cada dois anos, no verão e no inverno alternadamente. 
Foi criado pela organização internacional sem fins lucrativos Special Olympics. O primeiro evento mundial foi 
realizado pela instituição em 1968, em Chicago, nos Estados Unidos. O último ocorreu em Pyeong Chang, 
Coreia do Sul, em 2013.

Fonte: Agência Brasil



11

Depois de anos, vai começar a valer o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência -  Lei Nº 13.146/2015.

* Por Aurélio Ferreira e Lucas Gonçalves de Brito 

Advogados Sócios do Escritório de Advocacia 

Brito & Ferreira Advocacia e Consultoria

Dúvidas acesse: www.britoeferreira.com.br

Foi sancionada pela Presidente da República e publicada no Diário Oficial (promulgada) no 
último dia 06 de Julho de 2015, após o texto final ser aprovado pelo Congresso Nacional no 
mês de junho passado, a chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LEI 
Nº 13.146/2015, uma Lei que vem regulamentar o interesse de uma causa pela qual várias 
entidades já há muito tempo vem batalhando para que chegasse a ser efetivada.
Esta Lei, que entra em vigor após 180 dias de sua promulgação, foi concebida após uma série 
de debates e participações de entidades representativas da sociedade civil e do legislativo. 
Em sua extensa abordagem, vez que possui mais de 100 artigos, busca garantir para as 
pessoas com algum tipo de deficiência, que hoje representam cerca de 23,9% da população 
brasileira, a equiparação de oportunidades, a autonomia e a acessibilidade.
No texto aprovado da Lei,  classifica-se o que é deficiência, além de prever atendimento 
prioritário em órgãos públicos, dar ênfase às políticas públicas em áreas como educação, 
saúde, trabalho, infraestrutura urbana, cultura e esporte para as pessoas com deficiência.
Quanto a acessibilidade, a lei também prevê mudanças no Estatuto da Cidade para que a 
União seja corresponsável, junto aos estados e municípios, pela melhoria de condições de 
calçadas, passeios e locais públicos visando melhorar e garantir o acesso de pessoas com 
deficiência.
De modo geral, esta Lei merece especial atenção, porque altera regras do Código Eleitoral, da 
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, do Código 
de Trânsito Brasileiro, do Estatuto da Cidade e do Código Civil, bem como altera as leis que 
disciplinam a Previdência Social (Lei n.º 8.213/91), o Programa Nacional de Apoio à Cultura – 
Pronac (Lei n.º 8.313/91), a Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), o FGTS (Lei n.º 
8.036/90), as Licitações (Lei n.º 8.666/93), a Assistência Social (Lei n.º 8.742/93), o Imposto de 
Renda das Pessoas Físicas (Lei n.º 9.250/95), o Desporto (Lei n.º 9.615/98), a Acessibilidade 
(Lei n.º 10.098/2000), dentre outros, tudo isto visando dar maior garantia de igualdade de 
direitos para as pessoas com limitações físicas e intelectuais.
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Vejamos então alguns pontos a serem destacados:

· -Fica classificada como pessoa com deficiência o cidadão “que tem impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que podem obstruir a sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

· -Deverá ser criado na internet o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência para 
coletar, processar e disseminar informações que permitam a identificação e a caracterização 
socioeconômica da pessoa com deficiência, “bem como das barreiras que impedem a realização de seus 
direitos”.

· -Prevê a criação de um “auxílio-inclusão”, ou seja, uma renda auxiliar para o trabalhador portador 
de deficiência, que passará a ser paga no momento da admissão do trabalhador. Diferente do Benefício 
da Prestação Continuada, que a pessoa com deficiência deixa de receber ao ser admitida. Este auxílio 
entretanto dependerá de regulamentação, ou seja, o pagamento da verba ainda dependerá da aprovação 
de outra lei regulamentando os critérios e o valor do auxílio.

· -Permite que pessoas com deficiência intelectual casem legalmente, além de formarem união 
estável, permitindo ainda que Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seja utilizado para a 
compra de órteses e próteses.

· -Estabelece diversas cotas mínimas para deficientes.

· -A avaliação da deficiência, “quando necessária”, levará em conta: impedimentos nas funções e 
nas estruturas do corpo; fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; limitação no desempenho de 
atividades; e restrição de participação. Caberá ao poder Executivo criar os instrumentos para a avaliação 
da deficiência, segundo o texto.

· -Prevê que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” e conceitua a discriminação:
“Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por 
ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou 
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas”

· -Na saúde, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica 
ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Pela lei, o consentimento “prévio, livre e 
esclarecido” do cidadão será “indispensável” para a realização de quaisquer tratamentos, procedimentos, 
hospitalização ou pesquisa científica. Prevê ainda que “A pessoa com deficiência somente será atendida 
sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em 
saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.

· -Sobre trabalho, A empresas que tiverem entre 100 e 200 funcionários deverão ter 2% dos 
trabalhadores formados por pessoas com deficiências; 3%, no caso de empresas entre 201 e 500 
funcionários; 4% nas companhias com 501 a mil empregados; e 5% nas empresas com mais de mil 
funcionários.

· -A Lei sancionada,  aumenta também em 0,7 ponto percentual a arrecadação bruta das loterias 
federais para investimentos em esporte. Com a nova lei, o valor passa a ser de 2,7% e será dividido entre 
o Comitê Olímpico Brasileiro e o CPB, que terá a menor parte (37,04% da arrecadação).

A inovação é louvável de modo geral, resta apenas observar e torcer agora, para que esta Lei seja 
efetivamente cumprida, trazendo um pouco mais de igualdade e justiça social para aqueles que se viam 
desamparados, fazendo desta forma com se caminhe efetivamente para o desenvolvimento do papel 
social a que o Estado se propõe.
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Edição: 08/2015

Luiza S. Maia - JR Comunicação
 Visual & Informática

(31) 3771-7027 - 7578-0238

 1ª ARENA ELETRONICA DE SETE LAGOAS BUSCA AJUDA PARA APAE 7 

LAGOAS.
Será realizado no anfiteatro do casarão dia 02 de agosto 2015 de 14 as 21hs a 1ª ARENA 
ELETRONICA DE SETE LAGOAS,  realização da Prefeitura de Sete Lagoas, Secretaria de 
Cultura e Juventude,Centro Cultural Casarão, Hype Brasil, com apoio cultural , restaurante  
Cantina Bom Sabor, Canil Personal Dog.
Criação e participação do projeto é dos DJS Fernando Bass de Belo Horizonte, Alyssom Rony 
de Contagem e Fat Pedrosa de Betim, onde os mesmos ja realizam grandes eventos 
solidarios.
O ingresso do      a 1ª ARENA ELETRONICA DE SETE LAGOAS, 1 litro de leite que será 
doado a APAE de Sete Lagoas.
vista-se de branco e cai na pista.
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