
 
 

LBI (Lei Brasileira de Inclusão) entra em vigor em Janeiro 2016. 

A LBI entra em vigor em janeiro de 2016 e atende ao segmento formado por 45,6 milhões de 

brasileiros com algum tipo de deficiência. 

A aprovação da Lei Brasileira de Inclusão atende a reivindicações antigas. Nasceu 

equivocadamente como “Estatuto da Pessoa Deficiente”, em 2003, por autoria do então deputado 

Paulo Paim. Após passar por várias revisões, estudos e modificações, capitaneadas pela 

deputada federal Mara Gabrilli, chegou-se a uma versão que caminha na linha da Convenção da 

ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cujo teor é voltado ao protagonismo, 

cidadania e inclusão social. O Estatuto transformou-se na Lei Brasileira de Inclusão, também 

chamada pela sigla LBI. Passará a valer em 180 dias após sua sanção, ou seja, a partir de janeiro 

de 2016. 

  

Entre as várias mudanças importantes, a LBI aprova o AUXÍLIO INCLUSÃO para trabalhadores 

com deficiência que exerçam atividade remunerada. Entre as novas conquistas destacam-se, 

ainda: o trabalhador com deficiência poderá utilizar o FGTS para aquisição de órteses e próteses 

e, também, haverá proibição aos planos de saúde de praticarem qualquer tipo de discriminação 

em razão de sua deficiência. 

  

Na Educação: haverá proibição às instituições de ensino para que não cobrem mais de alunos 

com deficiência; e obriga o poder público a fomentar a publicação de livros acessíveis pelas 

editoras. 

  

No campo da Mobilidade: reserva de 2% das vagas em estacionamentos; 5% dos carros de 

autoescolas e de locadoras de automóveis deverão ser adaptados para motoristas com 

deficiência. 

  

A LBI também traz novidades no campo da Moradia: reserva de 3% de unidades habitacionais em 

programas públicos ou subsidiados com recursos públicos. Na Cultura: teatros, cinemas, 

auditórios e estádios passam a ser obrigados a reservar espaços e assentos adaptados. O campo 

do Turismo também é contemplado: cota de 10% de dormitórios acessíveis em hotéis. 

 

No Esporte, a Lei Brasileira de Inclusão estabelece 2,7% da arrecadação das loterias federais 

para o esporte. Hoje esse percentual é de 2%. Dessa parte a ser destinada ao esporte, a LBI 

prevê que 37,04% devem ser repassados ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e 62,96% ao 



 
Comitê Olímpico (COB). Atualmente o CPB fica com a fatia de 15% e o COB, 85%. 

 

A lei vai afetar diretamente o dia a dia das pessoas com deficiência: boletos, contas, extratos e 

cobranças deverão ser em formato acessível; elas terão o direito de participar da política 

ativamente, com a garantia do direito de votar e ser votada, em igualdade de oportunidades. 

Também permite que pessoas com deficiência intelectual casem legalmente ou formem união 

estável, entre várias outras garantias de direitos. 

Apenas aqueles que, seja qual for o campo em que atuam, tiverem a lucidez, a inteligência e a 

coragem de derrubar esses muros e construir pontes que possibilitam aos homens, às com 

unidades e aos povos se encontrarem, se reconhecerem, dialogarem e começarem a se 

compreender, somente estes são os artesões da paz que salvaguardam o futuro da humanidade. 

 
Participação Especial  

As técnicas Vanessa Braga (Assistente Social), Pamela (Psicóloga), Yara Araújo (Coordenadora Técnica), 

participarão do lançamento do livro LBI NA PRÁTICA - A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO NA 

VIDA COTIDIANA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, no dia 21/01/2016 às 18h30, na livraria 

Mackenzie, Cia. dos Livros, Rua da Consolação, 896, centro, São Paulo.  

 

 
#imagem de descrição:  Imagens das técnicas em pé com a autora do livro sentada com livro na mão.  

 



 

ARREGAÇANDO A MANGA 
 

Neste mês os Assistidos da ASAC fizeram uma manifestação, contra o corte de atendimentos a 102 assistidos, motivo 

redução da verba da prefeitura, com a redução da verba somente 40 assistidos será contemplados com atendimentos em 

grupos e não mais individuais como antes, com essa redução muitos assistidos da ASAC que tinham atendimento de 

qualidade e referência em Reabilitação e Habilitação em deficiência Visual, vão ficar sem atendimentos. 

Porém cerca de 80 pessoas fizeram uma manifestação no dia 01/02/2016 com um trajeto da sete de setembro ate a 

SEDES (Secretaria do Desenvolvimento Social), da prefeitura de Sorocaba localizada na Rua Santa Cruz Centro de 

Sorocaba, para reivindicar o direito de todos os deficientes de terem atendimento de qualidade e especifico a cada área.  

 

 

#descrição de imagem: imagens de deficientes visuais caminhando pela rua, com cartazes nas mãos. 

 

 
 
 
 



 

 
CANTINHO CULTURAL 

 
 

 

“Cego” 

É aquele que não vê seu próximo morrer 

de frio, 

 de fome, de miséria,  

e só tem olhos 
 para seus miseres problemas e 

 pequenas dores. 
Autor Desconhecido. 
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