
 

LEI GARANTE - LIVRO ACESSÍVEL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS! 

O Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(PFDC), anunciou um acordo com o Sindicato Nacional de Editoras de Livros (SNEL) 

para garantir a disponibilização de livros em formato acessível para pessoas com 

deficiência visual. 

O sindicato representa mais de 30 editoras de livros, quase metade do mercado editorial, 

e a medida deverá beneficiar mais de 6 milhões de brasileiros com deficiência  visual e 

também pessoas com paralisia e amputação de membros superiores. 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Procuradoria e as editoras 

prevê que o livro em formato acessível estará disponível para compra em uma plataforma 

online administrada pelo sindicato e que deve estar funcionando no prazo de 180 dias. 

Os leitores poderão solicitar títulos que não estão disponíveis no mercado em formato 

acessível diretamente para as editoras sem o intermédio de instituições, e o atendimento 

das solicitações pode variar de cinco a 60 dias. Além disso, o valor não poderá ser 

superior ao cobrado no formato impresso. 

 

“O termo de ajustamento busca concretizar a garantia de todos ao pleno exercício de 

direitos, sem qualquer forma de discriminação – conforme determina a Constituição 

Federal e também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência”, diz a 

PFDC. 

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, são considerados como formato acessível os 

arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de 

telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo a leitura de 

voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e 

impressão em braile. 

 

A lei também diz que todos os livros publicados pelas editoras em formato físico também 

devem estar disponíveis em formato acessível, sendo que a negativa não justificada no 

fornecimento do material pode  ser considerado prática de discriminação de pessoa em 



 

razão de sua deficiência,  crime com pena de reclusão de um a três anos e multa, 

conforme o art. 88 da Lei. 

 Para maiores informações acesse: 

 

 

 http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/inclusao-para-pessoas-com-

deficiencia/acessibilidade/atuacao-do-mpf/tac-livro-acessivel 

 

 

 

Descrição da imagem: Foto colorida dos braços de um homem, com uma camisa 

listrada da cor azul, branco e marrom alternadas, com os  dedos tateando os pontos de 

um livro em braile. 
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 ARREGAÇANDO AS MANGAS 

  Nos dias 07 e 08 de julho, As técnicas em terapia ocupacional e fisioterapia, 

participaram em um curso sobre os Conceitos da Integração sensório motora, em 

que foca trabalhar a Propecipação e o sistema vestibular do deficiente visual para 

a sua independência.  

 

       

 

 A 8ª Conferência da Assistência Social do Município de Sorocaba, ocorreu no dia 

20 e 21 de julho, no Sindicato dos Metalúrgicos.  

A conferência teve o objetivo de elaborar novas propostas de políticas socioassistenciais 

na esfera municipal, para serem discutidas na esfera estadual e se aprovadas para a 

Conferência Nacional. 

 

 

 



 

 CANTINHO CULTURAL – RECOMESSAR! 

"Não importa onde você parou… Em que momento da vida você cansou… O que importa 

é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo… É 

renovar as esperanças na vida e, o mais importante… Acreditar em você de novo. Sofreu 

muito neste período? Foi aprendizado… Chorou muito? Foi limpeza da alma… Ficou com 

raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia… Sentiu-se só diversas vezes? É porque 

fechaste a porta até para os anjos… 

Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora… Onde você quer 

chegar? Ir alto? Sonhe alto… Queira o melhor do melhor… Se pensarmos pequeno… 

Coisas pequenas teremos… Mas se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, 

lutarmos pelo melhor… O melhor vai se instalar em nossa vida. Porque sou do tamanho 

daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura." 

 

 

Descrição da imagem: Foto de três homens lado a lado com os braços levantados em 

cima de uma montanha ao fundo por do sol amarelado e montanhas ao redor. 
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