
Expansão Funcional da Biblioteca de Deficientes Visuais do Estado de Goiás

Organização  Donatária  /  Executora: Associação  dos  Deficientes  Visuais  do 

Estado de Goiás

1. Síntese

No Estado de Goiás há 27 mil  portadores de deficiência visual total.  80% 

deles não saem de casa devido às adversidades sociais. Objetivando o auxílio e o 

progresso da consciência social desta parcela da população foi fundada, em 1981, a 

Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás que administra a Biblioteca 

de Deficientes Visuais do Estado, instalada nas dependências de um prédio público 

em 1987. O local necessitava de reforma e de condições que favorecessem os seus 

principais usuários, os portadores de deficiência visual total ou parcial. Além disso, 

a sala de leitura comportava apenas um número reduzido de usuários, o espaço 

para armazenamento dos livros era insuficiente, e faltavam equipamentos especiais 

para deficientes visuais.

    Para melhorar as condições, e expandir a funcionalidade da biblioteca, os fundos 

doados  foram  destinados  a  obras  de  melhoria  no  layout,  reparo  das  partes 

desgastadas  e  aquisição  de  mobiliário  necessário  como  mesas,  cadeiras,  etc., 

equipamentos  de  áudio,  computadores  e  aparelhos  destinados  ao  uso  dos 

deficientes visuais.

2. Valor e os Ítens da Doação

(1) Valor da Doação

US$ 56,368

(2) Ítens da Doação

Reforma e aquisição de equipamentos

3. Local do Projeto

   Município de Goiânia, Estado de Goiás

4. Resultado do Benefício

Com  a  realização  deste  projeto,  esta  biblioteca  especial  possibilitará  o 

atendimento anualmente por cerca de 850 deficientes visuais, sendo 50% desse 

total da cidade de Goiânia e arredores e o restante de outras regiões do Estado. Os 

usuários de outras cidades goianas poderão ter acesso ao material da biblioteca 



pelo correio ou pela internet.

5. Síntese

A cerimônia de inauguração reuniu  cerca de 400 participantes, entre elas o 

Diretor  da  Agência  Goiana  de  Cultura,  Agnaldo  Coelho,  o  Superintendente  de 

Política de Atenção aos Deficientes, Adelson Alves, o Superintendente de Ensino 

Especial da Secretaria Estadual de Educação, Sebastião Carvalho, representantes 

da  Biblioteca,  deficientes  visuais  do  Estado  e  representantes  da  Embaixada  do 

Japão, entre outros.

Trajano  Figueiredo,  Presidente  da  Associação  dos  Deficientes  Visuais  do 

Estado de Goiás, agradeceu à população japonesa pela colaboração e reforçou que 

a expansão funcional da biblioteca possibilitará aos freqüentadores a assimilação de 

conhecimento  geral,  permitindo  manusear  as  informações  no  dia-a-dia  como 

qualquer  cidadão.  Segundo  ele,  o  projeto  certamente  será  uma  importante 

ferramenta para contribuir no processo de inclusão social daqueles que estiveram 

até então isolados. 

Agnaldo Coelho, Superintendente de Política de Atenção aos Deficientes, ao 

apresentar os agradecimentos ao Governo e à população do Japão, comentou que 

veio conferindo o máximo de atenção com vistas a utilizar os recursos de forma a 

não desperdiçar nem US$ 1,00 bem como ressaltou que, para dar continuidade ao 

sucesso  do  empreendimento,  já  encaminhou  pleito  de  orçamento  ao  Governo 

Estadual para a manutenção da mesma. 

O Ministro Yamaguchi da embaixada japonesa, por sua vez, explanou acerca 

dos pontos principais do sistema relativo à Assistência a Projetos Comunitários e de 

Segurança Humana (APC) bem como experiências no Brasil. Ao apresentar detalhes 

da  aprovação  do  projeto  atual,  o  Ministro  solicita  que  a  doação  realizada  na 

biblioteca  seja  adequadamente  administrada  e  gerenciada,  utilizada  pelo  maior 

prazo  possível,  bem como  reforça  a  expectativa  de  que  o  projeto  possa  vir  a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos deficientes visuais.  



Descerramento da placa de inauguração

Recepção e estantes da biblioteca

Sala de leitura
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