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Nossos Personagens

Nome: China

Com olhinhos puxados, 

semelhante aos orientais, 

ganhou o apelido de “China”. 

Mesmo com boca pequena e

a língua para fora dela, esse 

menino distribui beijos e 

abraços pela instituição. É 

prestativo, mas muito teimoso 

e só fica bravo quando é 

preciso cortar seus cabelos. 

Seu retardo cognitivo é leve. 

Tipo de deficiência: Síndrome 

de Down – alteração genética 

produzida pela presença de um 

cromossomo a mais, o par 21. 

Nome: Moniquinha

Identificada por ter a 

cabecinha muito menor que 

o corpo, ela é muito alegre e 

sorridente, mas se alguém a 

deixa irritada, mesmo com 

as dificuldades em falar, 

Moniquinha sempre dá um 

jeito de se fazer entender. 

Seu retardo cognitivo é 

moderado.

Tipo de deficiência: Microce-

falia - o crânio e cérebro 

extremamente pequenos. 

Nome: Xandão

Sua fala é debilitada, quase 

incompreensível, mas os 

olhos e o sorriso expressam 

seus sentimentos. Com 

cognitivo e inteligência acima 

de seus amigos da Casa de 

David, Xandão apesar da 

dificuldade motora, se 

supera dançando todos os 

ritmos musicais. É o 

bailarino que emociona muita 

gente. 

Tipo de deficiência: Paralisia 

Cerebral espastica – 

desordem ou alteração do 

movimento secundária a 

uma lesão no cérebro. 

Os 3 personagens foram desenvolvidos com base nas patologias e síndromes existentes na 

Casa de David. Foram respeitadas suas peculiaridades, carinhosamente transcritas acima. 
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PROTEÇÃO LEGAL

Apesar de serem uma parcela muito significativa da 

população e contarem com toda uma legislação protetora 

a seu favor, as pessoas com deficiência ainda sofrem 

com o esquecimento e com o preconceito, olhares 

discriminatórios, comentários vexatórios e 

dificuldades para ingressar e permanecer no mercado 

de trabalho.

Por isso, é necessário promover o conhecimento da legislação entre as 

pessoas com deficiência, para que, assim, ajudemos a construir um ambiente 

favorável ao  seu desenvolvimento pessoal e social .

Propiciar condições para que participem da vida em sociedade em todos 

os seus aspectos representa assegurar plena cidadania, fazendo com 

que tenham ambiente indispensável para sua total integração, 

permitindo-lhes contribuir para o desenvolvimento do país.

Nessa esteira, o trabalho é uma das melhores ferramentas à 

disposição, pois cria um sentimento de “utilidade” nas pessoas, sendo 

que a maior parte dos deficientes está apta para se aplicar em algum 

tipo de serviço. Só não o fazem, muitas vezes, por causa do estigma e 

das barreiras que obstam sua presença no mercado de trabalho.

Nas relações de trabalho, a Constituição Brasileira, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e a legislação ordinária proíbem a 

discriminação contra essas pessoas no trabalho, direito constitucional 

fundamental.

Essa proteção engloba, por exemplo, porcentagens mínimas de vagas para 

pessoas com deficiência a serem garantidas por empresas privadas e em 

concursos públicos. O objetivo é apenas um: construir uma sociedade mais 

justa, solidária, na qual todos se sintam parte e com a qual todos 

contribuam.

Marcos da Costa

Presidente em exercício da OAB SP

Mensagem
da OAB



Mensagem da
Casa de David

Impossível completar 50 anos sem ter uma grande história pra contar, 

principalmente quando ela se constrói pautada no amor. Ao longo de seus 

50 anos, a Casa de David cuidou e abrigou milhares de pessoas com 

deficiência intelectual, física, visual, auditiva, múltipla e pessoas com 

autismo. A maioria dos assistidos é carente, abandonada ou vinda de

famílias desestruturadas para lidar com a deficiência.

Aprendendo com a diversidade, a Casa de David descobriu que o respeito é 

muito maior do que qualquer deficiência, e de forma equilibrada entre o amor 

e o cuidado construiu uma linda história. Assim, em meio aos desafios, 

superações e muitas conquistas a Casa de David vem agregando colabora-

dores, voluntários, parceiros e amigos que pensam as mesmas coisas , 

que levantam a mesma bandeira e defendem a mesma causa.

Ao idealizar essa cartilha, a instituição pensou em levar informação e 

conhecimento à sociedade, alcançando principalmente as pessoas com 

deficiência e as famílias que muitas vezes desconhecem seus direitos como 

cidadãos. Tudo foi carinhosamente pensado para que, de forma clara e 

objetiva, todos consigam lutar por seus direitos, demonstrando que a 

missão da Casa de David é muito maior que sua capacidade de atendi-

mento. Difundir os direitos da pessoa com deficiência passa ser uma das 

metas da instituição. 

Caros amigos e leitores, fica aqui consignado os agradecimentos 

mais sinceros à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB/SP), 

em especial na pessoa do dd Dr. Antonio Rulli Neto, presidente da 

Comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB, que 

brilhantemente, à pedido da Casa de David, reproduziu com 

vocabulário acessível e dinâmico os direitos assegurados pela 

Constituição. Agradecemos também a todos os parceiros relacio-

nados na página 23 que assumiram o compromisso social e 

colaboraram para que esta cartilha fosse elaborada, ilustrada, 

impressa e distribuída. 

A cada dia a Casa de David tem a sensação de dever cumprido, 

mas sua missão é infinita. 

Obrigada!

Diretoria Casa de David 



O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com 

deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

A igualdade de oportunidades;

A acessibilidade;

A igualdade entre o homem e a mulher; 

O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças 

com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de 

preservar sua identidade. 

A CONSTITUIÇÃO DE 1988, DIVERSAS LEIS
BRASILEIRAS E A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ESTABELECEM 
MUITOS DIREITOS QUE AS PESSOAS PRECISAM 

CONHECER 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 

n.6949/2009) estabelece alguns princípios:

O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das 

pessoas; 

A não-discriminação;

A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade.



A educação é um direito assegurado pela Constituição Federal 

e pela Lei de Diretrizes e Bases.

É crime recusar, cancelar ou impedir matrícula de pessoa com 

deficiência.

A modalidade de educação especial escolar deve ser oferecida

preferencialmente na rede regular de ensino.

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS TÊM DIREITO À EDUCAÇÃO

Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades das pessoas em educação especial, 

o que significa ter um cuidador ou os apoios 

necessários ao estudo, intérprete de libras ou 

demais métodos que incluam a pessoa com 

deficiência.



As pessoas com deficiência têm capacidade de

trabalhar e contribuem com a sociedade com seu trabalho.

Trabalho da pessoa com deficiência é protegido e deve 

existir em condições de igualdade com as demais 

pessoas, em condições justas e favoráveis de trabalho, 

incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por 

trabalho de igual valor, condições seguras e salubres

além de reparação de injustiças e proteção contra o

assédio no trabalho;

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TÊM DIREITO AO
TRABALHO

O artigo 7º, XXXI, da Constituição proíbe a discriminação em relação aos 

salários e critérios de admissão do trabalhador com deficiência.

A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de 

dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência 

Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, 

na seguinte proporção: 

 l - até duzentos empregados, dois por cento;

 ll - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;

 lll - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou

 lV - mais de mil empregados, cinco por cento”

No Poder Público, para os concursos públicos, o percentual é de 5%.



As pessoas com deficiência têm direito ao Benefício de 

Prestação Continuada - BCP, correspondente a um salário 

mínimo, desde que os membros da família tenham renda

per capta inferior a ¼ do salário mínimo. 

As pessoas com deficiência têm direito a medicamentos, órteses, 

próteses e equipamentos gratuitamente.

O direito à saúde deve ser propiciado de forma especializada, preventiva 

e o mais próximo possível das comunidades das pessoas com

deficiência, inclusive na zona rural.

Não pode haver discriminação contra pessoas com deficiência no 

atendimento à saúde.

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TÊM DIREITO À SAÚDE 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL



Quando possível, a pessoa com deficiência poderá ter desconto na 

compra de veículo automotor e muitos dos transportes são fornecidos 

gratuitamente. 

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TÊM DIREITO
AO TRASPORTE

Tanto a Constituição Federal, por seu art. 244, como as Leis nn. 

10.048 e 10.098, ambas de 2000, regulamentadas pelo Decreto 

5296/04, asseguram o transporte à pessoa com deficiência.

O transporte tem que respeitar às condições de acessibilidade que é 

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas

e meios de comunicação e informação.



Formação de organizações para representar pessoas com deficiência 

em níveis internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação 

de pessoas com deficiência a tais organizações. 

PARTICIPAÇÃO NA VIDA POLÍTICA E PÚBLICA

Os Estados garantirão às pessoas 

com deficiência direitos políticos e 

oportunidade de exercê-los em 

condições de igualdade com as 

demais pessoas.



PARTICIPAÇÃO NA VIDA CULTURAL E EM RECREAÇÃO, 
LAZER E ESPORTE

As pessoas com deficiência têm o direito de participar da vida cultural, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo um 

dever do Estado tomar medidas apropriadas para participação. 

É também um dever do Poder Público oferecer 

condições para o lazer e o esporte, tendo exemplos 

até de campeões paraolímpicos. 



CONHEÇA E EXIJA SEUS DIREITOS!
Se não forem respeitados, 

PROCURE UM ADVOGADO!

Parceiros

FCD - FRATERNIDADE CRISTÃ DE DEFICIENTES

FÍSICOS PARÓQ. STA. RITA DE CÁSSIA

PQ. NOVO MUNDO – SP

Tel.: (11) 2954-0652

www.paroquiasantarita-pnm.com.br

MUGNOL ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 

Tel: (11) 4965-9050

www.mmugnol.com.br

F.BRITO CORRETORA SEGUROS

Tel.: (11) 3361-7272
www.fbrito.com.br

GRÁFICA COR E BRILHO 

Tel.:(11) 2304-6048

graficacorebrilho@hotmail.com

ANIMAR ESTÚDIO

Tel.:(19) 3252-6632

www.animarestudio.com.br


