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1
O QUE DIZ NOSSA
PRESIDENTE

Prezados amigos e amigas,
Nós do ITS BRASIL ficamos particularmente gratificados quando conseguimos cumprir nossa missão,
mesmo quando a realizamos nas coisas mais simples, mesmo que seja um pedaço de um escopo muito
maior, mesmo que seja um passo de um caminho mais extenso ou um lapso de um tempo mais duradouro.

Implantamos, realizamos e executamos a rede de Laboratórios de Fabricação Digital – Fab Lab Livre SP,
a maior rede do mundo de Fab Labs públicos. Uma das maiores realizações do ITS BRASIL. Um local
para se fazer quase tudo. Um local onde as profissões do futuro são desenhadas e experimentadas.
Um local onde a criatividade e a inovação incendeiam a metamorfose do desenvolvimento tecnológico.

Em 2015 havíamos conseguido a aprovação de um projeto junto ao Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD, para operacionalizar em 2016. O projeto
previa a aplicação da metodologia do EMPREGO APOIADO em benefício da pessoa com deficiência
na sua inserção no mercado formal de trabalho. O ITS BRASIL acreditava – e ainda acredita – que a
inserção de qualidade da pessoa com deficiência no mundo do trabalho contribuiria com sua felicidade, através da melhoria de sua saúde física e mental, pela sociabilidade, pelo emprego formal, pela
valorização de suas potencialidades em detrimento de suas eventuais limitações e, por fim, pela sua
autonomia. E conseguimos. Apesar de o projeto avançar o ano de 2017, seu âmago e essência ocorreram em 2016.

Certa vez, alunos e alunas de uma escola parceira, crianças e adolescentes, visitaram um dos laboratórios.
Ao final da visita, um garoto declarou:
- Com esses equipamentos do Fab Lab eu posso transformar o mundo!

Lançamos um livro intitulado Emprego Apoiado – Abrindo Portas, contando parte dos resultados desse
trabalho. O livro traz números, estatísticas, por demais satisfatórios; mas traz, principalmente, os casos
e as histórias das pessoas com deficiência que participaram do projeto, desde a identificação dos seus
anseios, passando pelos apoios de cada fase de convivência, conhecimento, até a identificação das
empresas – valiosíssimas!! – que abriram as portas ao projeto e acreditaram. Embora busquemos
que as duas partes – pessoa e empresa – fiquem satisfeitas, não buscamos a pessoa com perfil para
determinada empresa e sim a empresa com perfil para determinada pessoa. Essa é a metodologia
que proporciona a retenção da pessoa no emprego que, necessário faz-se ressaltar, chegou ao índice
significativo de 81,36%. Isso é sinal de desempenho profissional, é evidência de reconhecimento e
predisposição aos princípios da inserção. Isso nos gratifica! E muito!

Agradecemos ao Ministério da Saúde do Governo Federal, às empresas parceiras e à Prefeitura de São
Paulo que confiaram no nosso trabalho e possibilitou-nos a realização desses dois projetos, os quais
avançaram o ano de 2017 e ainda teremos muito a contar sobre eles. Agradeço as equipes do ITS BRASIL que são guerreiras, são de ponta, são pioneiras e incansáveis na busca do cumprimento da nossa
missão.

Depois disso, nossa satisfação sufoca qualquer comentário ou explicação.
Disponibilizamos no presente relatório algumas fotos e relatos dos dois projetos para melhor apresentá-los e deixar que sejam avaliados por aqueles que nos brindam com sua leitura e atenção.

Isso é gratificante. E muito.
Eu abraço a todos.
PASQUALINA JACOMACI SINHORETTO
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SOBRE O ITS BRASIL
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nossa missão
“Irradiar conhecimento a
todos, construindo pontes
entre necessidades e soluções”

nossa visão
“Ser referência em tecnologia social através da construção e aplicação de soluções inovadoras
para as necessidades do mundo
atual”
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PROJETOS
O Instituto já atuou em parceria com
pelo menos 600 OSCs e com diversos
organismos governamentais, entre
eles o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-vação (MCTI), o Ministério
de Desenvolvimento Social (MDS), o
CNPQ, a Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência
da República, o Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos (CGEE), a prefeitura da cidade de São Paulo e o
go- verno do Estado, a prefeitura de
Osasco, entre outras.

Até 2016, com apenas 1 ano de projeto,
foram atendidos mais de 39 mil usuários na rede FAB LAB LIVRE SP, entre visitantes e alunos. O programa de Emprego
Apoiado para pessoas com deficiência
inseriu mais de 180 pessoas com sucesso, contando com uma orientação pontual e efetiva em cada caso de inserção.
O índice de retenção no emprego chega
a 80%.
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3.1 projeto emprego apoiado
Fotos do evento de lançamento do livro emprego apoiado abrindo portas.

cional de Apoio à Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Ministério da
Saúde do Governo Federal, para aplicabilidade no município de São Paulo. Para sua
execução, foi estabelecida uma parceria
com a Prefeitura Municipal de São Paulo e
suas secretarias afins.
Emprego Apoiado – EA – é o nome da
metodologia diferenciada para inserção de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal.

Em 2016 encerramos o projeto iniciado
em 2015. Com uma equipe de 7 técnicos
de Emprego Apoiado, conseguimos inserir
183 pessoas no mercado de trabalho.

O projeto desenvolvido pelo ITS BRASIL é A partir dos resultados do projeto, lançavinculado ao PRONAS/PCD, Programa Na- mos duas publicações: a primeira sobre a
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3.1 projeto emprego apoiado
metodologia do Emprego Apoiado aplicada pelo ITS BRASIL e a outra com 21 casos
exemplares de inserções no mercado de
trabalho, os resultados obtidos e os instrumentos de avaliação.

social da pessoa com deficiência, respeitando suas potencialidades, seus direitos
e aumentando a sua autoestima. É o que
a metodologia do Emprego Apoiado busca
garantir.
Por isso iniciamos um novo projeto idêntico
Vimos pelos resultados recolhidos que as em 2016, com término previsto em 2018.
pessoas inseridas neste primeiro projeto se
mostraram satisfeitas, ou muito satisfeitas,
principalmente com as condições de trabalho do seu novo emprego, a relação com
os líderes e com seus novos companheiros.

Fotos do evento de lançamento do livro emprego apoiado abrindo portas.

A inclusão no mercado de trabalho é a
forma mais digna de assegurar a inclusão
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3.2 PROJETO FAB LAB LIVRE SP
extrusora de uma Impressora 3D

máquina de corte a laser

Através de equipamentos e SOFTWARES DA
fabricação digital e as abordagens transdisciplinares de processos de criação, nasce um
ambiente colaborativo de desenvolvimento,
emancipação e empoderamento das pessoas, na busca de inovações disruptivas e
movimentos autossustentáveis.
O ITS BRASIL, a partir da carta de princípios
que regem os laboratórios de fabricação
digital, originários no Massachucetss Institute of Technology – MIT, EUA, implementou o Fab Lab Livre SP, um projeto aberto
por edital pela Prefeitura Municipal de São
Paulo.

FRESADORA CNC de pequeno porte

FRESADORA CNC de grande porte
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3.1 PROJETO FAB LAB LIVRE SP
A rede foi implementada a partir de setem- por oferecer mais de 40 cursos de introbro de 2015, primeiramente com 4 labo- dução às tecnologias disponíveis nos laboratórios.
ratórios mensalmente, além de atender
cerca de os projetos em desenvolvimento
Em 2016, foram inaugurados mais 8, totali- pelos usuários.
zando 12 laboratórios de fabricação digital
de utilização absolutamente livre e gratuita Realizamos cerca de 100 sensibilizações
pela população. São equipamentos públi- em 2016, no entorno de cada laboratório,
cos modernos, com fresadoras, impressoras a fim de mobilizar a população a utilizar os
e scanner 3D, máquinas de corte a laser seus serviços.
e profissionais disponíveis para assessorar
os usuários nos seus projetos e realizações. Ao longo deste ano, foram atendidos
mais de 39 mil usuários na rede, contabiliTrabalhamos na capacitação da equipe zados em nossas listas de presença e mais
técnica de 30 funcionários, responsáveis de 1000 projetos cadastrados.
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RELATÓRIOS CONTÁBEIS
2016

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015

2016

2015

5.213.803,38
95.950,00
4.798.295,24
0,00
317.867,14
1.691,00
-5.163.487,55

595.624,36
32,50
459.017,98
114.127,16
22.446,72
0,00
-537.327,92
-6.441,60

Receita Operacional Líquida

50.315,83

51.854,84

DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Tributarias
Financeiras

-28.304,27
-24.437,74
-1822,47

-86.501,19
-692,65
-1405,21

TOTAL Despesas Operacionais

-54.564,48

-88.599,05

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

-4.248,65

-36.744,21

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Doações e Patrocinios
	Convenios e Parcerias
Serviços Prestados
Receitas Financeiras
Outras Receitas
(-) Custos com Convenios e Parcerias
(-) Impostos Faturados
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5
QUEM CONSTRUIU
ESSA HISTÓRIA

Equipe
Fundadores

Almir Roveran
Antônio Lellis
Armelindo Passoni
Beatriz Pinheiro
Débora de L. Teixeira
Gerson José da Silva Guimarães
Irma Rossetto Passoni
Jorge Nagle
José Maria de Souza Ventura
Maria Aparecida de Souza
Maria Lúcia Barros Arruda
Marli Aparecida de Godoy Lima
Moysés Aron Pluciennik
Roberto Vilela de Moura Silva
Rogério C. Cerqueira Leite
Sandra R.F. Felizatto
Sonia Fráguas de Souza
Thais Stella Teixeira
Ubiratan Dantas Felizatto
Uraci Cavalcante de Lima

Conselho deliberativo
Pasqualina Jacomaci Sinhoretto Presidente
Laercio Gomes Lage - Vice-Presidente
Alcely Strutz Barroso
Roberto de lbuquerque


MEMBROS SUPLENTES

Maria Lucia Barros de Arruda
Maria Vilma Roberto

Conselho Fiscal
Alfredo de Souza
Victor Myke de Oliveira
Emilia Guan

MEMBROS SUPLENTES
Thais Stella Teixeira

Equipe eMPREGO aPOIADO Equipe Fab lab livre sp
jesus carlos
Vilma Roberto
Fabrício de Carvalho dos Anjos
Jenneffer Neves Pereira de Souza
Josilane Miranda da Silva
Lilian Yumi Matsuo
Marcos Vinicius Botelho dos Santos
Priscilla Lobo
Suellen Dumoulin Guilherme de Azevedo
Talita de Castro Silva

Douglas Alexandre de Souza
Luiz Otávio de Alencar Miranda
Alice Voltolini Guidoni
Andrew dos Santos Conceição
Beatriz da Rocha
Camila Lavieri Viana
César Augusto Garcia de Alencar
Cícero Henrique dos Santos
Demetrius Lazaro Glória
Diego Gonçalves do Prado
Estêvão Pessotta
Frailan Oliveira
Gabriel Rodrigues de Andrade
Igor Vac Coelho
Isaac Pereira Loureiro
Isaddora Fontenelle
Jesus Cavalcante de Assis Neto
Jhoni de Oliveira Coelho
Leonardo Nazario Rosa
Lucas Schlosinski Marques Coutinho
Mutuyekiani João André
Priscila Corrêa do Carmo
Priscila Fernanda Pontes Barbosa
Ricardo Elias Delagado

Rodrigo Pires Gonçalves
Tatiana Barros
Thiago Galassi
Vinicius dos Santos Rocha da Silva
Vinicius Santos de Oliveira
Yuri Alexsander Tavares Pereira
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CONTATO E MÍDIAS
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ENTRE EM CONTATO!
Localização

Facebook

Instagram

Rua Rego Freitas, 454 - cj. 72
República, São Paulo/SP
01220-010
Brasil
Aberto de 2a feira a 6a feira
das 8h às 18h
Telefones:
3151-6499/3151-6419
e-mail: its@itsbrasil.org.br
facebook.com/itsbrasil.institutodetecnologiasocial

instagram.com/its.brasil
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