
Instituto LaraMara 

Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual é uma 

organização da sociedade civil, sem fins de lucro e sem vínculos políticos ou religiosos. 

Missão - Promover o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência visual, por meio de 

atendimento direto, ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos, para a sua 

autonomia e inclusão social. 

Visão - Ser o centro nacional de excelência e referência para pessoas com deficiência visual. 

Fundada no dia 7 de setembro de 1991, pelo casal Mara e Victor Siaulys, nascemos em São 

Paulo, no bairro da Pompéia. A primeira sede foi em casa: quando criança, Seu Victor havia 

morado nessa casa e a cedeu para começar esse trabalho de dedicação e atenção. 

Essa dedicação nasce com a pequena Lara, filha do casal. Diagnosticada com retinopatia da 

prematuridade, Dona Mara e Seu Victor buscam instituições e profissionais, para realizar o 

tratamento e da reabilitação de Lara. Iniciou-se, assim, uma pesquisa abrangente sobre 

cegueira e deficiência visual, como meio para entender e compreender a realidade dessa 

pessoa, de seus familiares e seu mundo. 

Essa pesquisa, juntamente com o tratamento da Lara, levou a Dona Mara a cursar pedagogia e 

uma especialização em Deficiência Visual, na Universidade de São Paulo – USP. Com esse 

relato diário, seu interesse em expandir essa experiência e conhecimento em forma 

atendimento aos mais vulneráveis, o casal reuniu um grupo de profissionais atuantes na área 

da pessoa com deficiência visual, para fundarem a Laramara. O nome é a junção do nome da 

filha – Lara – e da mãe – Mara. 

A medida que a convivência em instituições de saúde, a troca de experiências com famílias e 

pessoas com deficiência visual e a evolução diária da Lara, permitiram que Dona Mara 

percebesse uma necessidade de interagir e de brincar pelas crianças. 

A partir de sua experiência na Santa Casa de Misericórdia, Dona Mara envolveu-se cada vez 

mais com a causa. Foram oito anos de atuação na Santa Casa, em que conheceu a realidade 

distinta de inúmeras famílias. Dentre os obstáculos enfrentados por essas famílias, ela 

observou a inexistência ou precariedade de serviços especializados, ausência de intervenção 

precoce, falta de apoio e suporte as famílias e a inclusão das crianças no sistema escolar e 

comunitário. 

Seu Victor acompanhava de perto o trabalho voluntário na Santa Casa, colocando-se à 

disposição para minimizar as limitações desta atuação. Aliando as habilidades de gestão e 

inovação de um, com a experiência in loco e conhecimento adquirido de outra, surge a 

Laramara. 

O trabalho da Laramara começou com crianças de 0 a 7 anos, sendo estendido a outras faixas 

etárias, com maior acompanhamento, demandando a ampliação das atividades e programas 

para outras faixas etárias. 

 



Em 1996 e 1997, com novas demandas, ampliamos o projeto educacional, desenvolvendo 

programas e atividades com foco no mundo do trabalho, nas artes e cultura para jovens e 

adultos. Com isso, nasceram os Programas de Preparação para o Trabalho (PPT) e de Expressão 

Artística (PEA), atualmente reunidos no Programa de Jovens e Adultos (PROCEJA). 

Com pioneirismo, trouxemos para o país a fabricação da máquina braille e bengala longa, 

importantes para a educação e reabilitação da pessoa com deficiência visual. Em nossa 

atuação, firmamos parceria com empresas privadas e organismos públicos para entregar um 

número significativo desses equipamentos, para famílias carentes de todo o Brasil. 

A união de nossos profissionais, com experiência e know-how, somada a determinação e 

parceria das famílias, solidificam a essência do nosso Centro de Atenção à Pessoa com 

Deficiência Visual. Esse trabalho conjunto, constitui um ambiente de oportunidades para 

promover o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, nas diferentes perspectivas 

sociocultural, assistencial, educativa e psicossocial. 

Estamos instalados em uma área com cerca de 10 mil metros quadrados, divididos em três 

edifícios. O projeto arquitetônico foi idealizado para atender necessidades específicas das 

pessoas com deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão. Este consiste em um espaço 

referência para a criação de ambientes acessíveis, bem como, para projetos que visam adaptar 

construções existentes. 

Toda a instituição tem sinalização com piso tátil, com portas, armários e materiais 

identificados em braille e em tipos ampliados, bem como objetos representacionais. Em nossa 

área comum estão: o Centro de Integração e Convivência da Família, o Centro de Recursos 

Específicos – com recursos de tecnologia assistiva, a casa de Atividades de Vida Autônoma, o 

ateliê de artes plásticas, auditório, brinquedoteca, piscina e 35 salas de atendimento direto aos 

usuários. 

Em mais de 27 anos de atuação, atendemos mais de 10 mil famílias, do Brasil e exterior. 

Atualmente, pouco mais de 600 crianças, jovens e adultos estão integrados em um de nossos 

programas. Hoje somos 295 colaboradores, 13 desses com deficiência visual, contando ainda 

com o apoio de voluntários em cada um de nossos projetos. 

LARAMARA consolida-se, a cada ano, como uma organização da sociedade civil atuante na 

causa da deficiência visual. Legitimada pelo grupo que representa, a visibilidade de suas ações 

de advocacy na área são reconhecidas na exposição dos problemas e necessidades; na busca 

de melhorias e soluções; na colaboração e parceria com outras organizações e serviços 

públicos; no encaminhamento de seus usuários para acesso aos direitos e na participação em 

conselhos e comissões que discutem políticas públicas. 

 

Aumentando seu poder de ação e impulsionando uma maior participação cidadã das pessoas 

com deficiência visual nas tomadas de decisões, LARAMARA colabora para o fortalecimento de 

uma cultura política mais democrática, transparente e participativa. Além disto, seu Centro de 

Atenção à Pessoa com Deficiência Visual desenvolve ações de caráter socioassistencial que 

buscam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a autonomia e a participação 



plena e efetiva na sociedade. Estas ações estão estruturadas em serviços, programas e 

projetos, oferecidos gratuitamente.  

 

O Centro está dividido em dois setores, de acordo com as demandas de cada faixa etária, a 

saber: 

– Programa de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (CTO): de zero a 20 anos 

e 11 meses. 

O atendimento socioeducativo nesta faixa etária é realizado semanalmente, em grupos de até 

08 crianças ou adolescentes com duração de 4h. Neste período, acontece o atendimento 

direto, os registros da evolução de cada usuário e as discussões interdisciplinares, que 

garantem a integralidade das ações da atenção especializada. As necessidades específicas da 

deficiência visual como a orientação e mobilidade, as atividades de vida autônoma, o 

desenvolvimento da eficiência visual, a utilização funcional dos outros canais de percepção, o 

acesso ao Sistema Braille e outras, são trabalhadas no contexto do plano de intervenção do 

grupo. Atividades socioculturais e de lazer como festas comemorativas, piquenique no Parque 

da Água Branca, visita ao Museu do Futebol entre outras são parte do atendimento, assim 

como o acompanhamento da inclusão escolar, em encontros periódicos realizados na própria 

instituição. Além da intervenção direta, realizamos, quando necessário, o encaminhamento 

para a aquisição de recursos específicos e para atendimento em outras redes de apoio. A partir 

dos 04 anos ou quando não é necessária a participação na estrutura descrita, os usuários 

podem ser encaminhados diretamente para atendimentos específicos de: Atividades de Vida 

Autônoma, Braille ou Baixa Visão, Soroban e Orientação e Mobilidade. Estes atendimentos 

também são realizados semanalmente, em grupos de até 03 usuários com 1h30 de duração.   

– Programa de Atendimento Especializado ao Jovem e ao Adulto (PROCEJA): a partir de 15 

anos. 

A estrutura de atendimento oferecida ao jovem e ao adulto caracteriza-se por um espaço de 

convivência que contempla Oficinas de Arte e Cultura (Dança, Desenho e Pintura, Escultura, 

Musicalização e Violão); cursos, oficinas e workshops de informática; cursos voltados para o 

mundo do trabalho e a formação para a cidadania: como os cursos de Autonomia e 

Independência; Cidadania e Direitos Sociais; Informática; Inglês; Mundo do Trabalho, Projeto 

de Vida; Curso de Quick Massage e Reflexologia; atendimentos especializados de Atividades de 

Vida Autônoma, Orientação e Mobilidade, Braille e Musicografia Braille; atividades 

sociopolíticas;  atividades socioculturais e socioeducativas (através de Saraus Literomusicais, 

sessões de Cinema com Audiodescrição e saídas para espaços culturais como teatros, óperas, 

concertos, shows, exposições, palestras, parques etc) e participação nos Grupos de Apoio 

Psicossocial. Os usuários podem ter atendimentos diários, semanais, ou de 2 a 4 vezes por 

semana. A duração das atividades em cada dia pode variar de 1 a 3 horas. A maioria dos cursos 

e oficinas tem duração semestral. 

 

 



Brincanto 

Brincar é fundamental para qualquer criança, para aquela com deficiência visual, a importância 

é maior. Pensando nisso, quando Lara nasceu, Dona Mara utilizou dessa motivação, para criar 

alternativas para a pequena Lara explorar o mundo lúdico, que cerca toda a criança. 

Desde o início de nossos trabalhos, constatamos a inexistência de brinquedos adaptados, que 

pudessem ser percebidos pelos outros sentidos, os estimulando a tornar seu aprendizado 

significativo. 

Com a proposta de trazer fantasia e espalhar alegria para o maior número de crianças com 

deficiência visual, surgiu a loja Brincanto. Ela reúne em seu espaço, brinquedos desenvolvidos 

e adaptados para facilitar a convivência entre as crianças, os pais e profissionais. Todos os 

brinquedos estão disponíveis para venda. 

Venha nos fazer uma visita! Nosso horário de atendimento é das 8h30 às 17h, de segundas a 

quintas-feiras e das 8h30 às 16, as sextas-feiras. Você pode falar conosco pelo telefone 11 

3660-6463. 

Central de Doações 

A Central de Doações é uma das formas de captação de recursos. Por meio de campanhas, 

ações de conscientização e promoção das atividades da instituição, nossos colaboradores 

recebem doações de todo o Brasil. 

Esses donativos são fundamentais para a manutenção e qualificação constantes dos serviços, 

materiais didáticos, equipamentos, assistência e qualificação dos profissionais, envolvidos no 

atendimento de nossos alunos. Os serviços oferecidos pela Laramara à comunidade são 

gratuitos. 

Você pode ajudar a ampliar nosso atendimento! Vamos ajudar? 

Entre em contato com nossa Central de Doações: (11) 3660-6416 ou (11) 3660-6486. Se 

preferir, envie um e-mail para informe@laramara.org.br 

Laratec 

Centro de referência em tecnologias assistivas, o Laratec tem como proposta promover o 

acesso a recursos, equipamentos e ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado nacional 

e internacional. 

Dentro das atividades, o Laratec proporciona: 

Comercialização de mais de 100 produtos e serviços de tecnologia assistiva; 

Treinamento, suporte e assistência técnica para equipamentos, inclusive aqueles não 

distribuídos por nossa loja; 

Laudos técnicos de transcrição de texto escrito para braille; 
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Consultoria e suporte para aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva para o trabalho 

de funcionários com deficiência visual. 

Entre em contato conosco, para tirar suas dúvidas ou solicitar um orçamento. Nosso telefone é 

11 3660-6458 (fixo e WhatsApp). Se preferir, pode enviar e-mail para laratec@laramara.org.br 

Gráfica Laramara 

Premiada por 8 vezes, com o Prêmio Sidusfarma de Qualidade, como a melhor fornecedora de 

bulas no segmento farmacêutico, a Gráfica Laramara, fundada em 1997, atua com referência e 

expertise no setor fármaco. 

Todos os recursos gerados pela gráfica, são destinados para os projetos da Laramara, 

colaborando com inclusão social de crianças e jovens deficientes visuais. 

Em uma área de 2500 m2, seu parque gráfico é composto de máquinas rotativas e planas, com 

uma capacidade produtiva estimada em 250 toneladas/mês. A gráfica conta com mais de 150 

colaboradores capacitados e treinados, dentro das normas rigorosas das Boas Práticas de 

Fabricação (BPF/GMP), ditadas pela Indústria Farmacêutica, por meio da ANVISA, observando 

as Normas da RDC17. 

Entre em contato conosco, pelo telefone 11 3663-0016 ou pelo e-mail 

qualidade@laramara.org.br 

Máquina Braille 

Desde 1998, somos a única fábrica da América Latina de máquina de escrever em braille. Isso 

só é possível, graças à parceria com a Fiesp e com o Senai, que nos ajudaram a desenvolver as 

peças, que antes eram importadas – e caras. Além disso, também desenvolvemos 

internamente três modelos diferentes de bengalas dobráveis, além de uma série de outros 

produtos. 

Já foram doadas: 

Mais de 3.000 mil Máquinas de escrever em Braille; 

270 Pranchetas para leitura e escrita; 

Mais de 2.000 Brinquedos Pedagógicos acessíveis; 

Mais de 7.500 Livros Instrucionais; 

Mais de 3.600 Bengalas Longas; 

Espaços para Eventos 

Espaço de Eventos reúne uma estrutura moderna e equipada, para realizar diferentes tipos de 

eventos, cursos, workshops, treinamentos, seminários e congressos. Com capacidade para 

receber até 150 pessoas, ambiente climatizado, acessibilidade, wifi, projetor e sala para 

audiodescrição. 
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Venha fazer seu evento conosco! Solicite a disponibilidade e orçamento pelos telefones 11 

3660-6412 / 11 9 6375-3355 ou por e-mail, em eventos@laramara.org.br. 

Estúdio Laramara 

Com uma infraestrutura moderna para criação de produtos em áudio, nosso estúdio oferece 

em um espaço de 76m2, soluções em edição sonora para o mercado publicitário, internet, 

estúdios, artistas e indústria fonográfica. 

Nosso estúdio tem capacidade para trabalhos e projetos inclusivos, como áudio bulas, manuais 

e relatórios em áudio, bem como, edição de programas e projetos para rádios corporativas e 

comerciais. 

Agende seu horário agora mesmo. Ligue nos telefones: 11 3660-6412 / 11 9 6375-3355 ou nos 

envie um e-mail para eventos@laramara.org.br. 

Impressão Braille 

Nosso trabalho de impressão Braille, atende 100% as Normas e Leis de Acessibilidade. Criamos 

acessibilidade em diversos tipos de materiais como: 

Cartões de visitas 

Cardápios; 

Folhetos e Cartas; 

Comunicados; 

Leis e Normas; 

Manuais diversos; 

Para mais informações, ligue (11) 3660-6765 ou no e-mail impressao.braille@laramara.org.br 
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