Claro e Google fecham parceria para aumentar
acessibilidade de pessoas atendidas pela Fundação
Dorina Nowill
Ação gera maior autonomia para pessoas com deficiência visual ao doar 1500
smartphones e chips da Claro com pacotes de dados
gratuitos ao longo de dois anos
São Paulo, 14 de dezembro de 2020 - A Claro e o Google estão se unindo para atender
a demanda de conectividade de pessoas com deficiência visual assistidas pela
Fundação Dorina Nowill para Cegos. Ao longo dos próximos dois anos, o Google doa
1.500 smartphones para os beneficiados pela ação. Dentro do modelo de “preço social”
(valor subsidiado que foi arcado pelo Google, sem custo para aqueles que vão receber
os aparelhos), a Claro fornece os chips e pacotes de dados de 6 GB mensais para o
período, além de 40 linhas de 20 GB para uso dos instrutores da Dorina Nowill.
“O Google acionou a Claro, por meio do Instituto Claro, para viabilizar essa parceria. A
operadora apoia o objetivo do projeto de aumentar a autonomia nas atividades do dia a
dia e nos processos de ensino, aprendizagem, qualificação profissional e
entretenimento das pessoas com deficiência visual, possibilitando maior acessibilidade
digital e inclusão social. Este projeto tem total alinhamento aos pilares de atuação social
da Claro e do Instituto Claro: Educação e Cidadania”, diz Daniely Gomiero, diretora de
Comunicação, Responsabilidade Social Corporativa da Claro e vice-presidente de
Projetos do Instituto Claro.
O ecossistema Android, do Google, oferece opções robustas de acessibilidade e possui
soluções para atender pessoas com diversos tipos de limitações visuais, como
Transcrição Instantânea, Amplificação de Som e Lookout (ferramenta que permite ter
descrição de objetos ao redor por meio da câmera do celular), Junto com os celulares,os
beneficiados também recebem um guia digital explicando todas as funcionalidades do
aparelho e seus recursos de acessibilidade.
Os chips também dão acesso ao WhatsApp sem desconto na franquia em todos os
pacotes (exceto para acessar links) e pacotes Free Pass com apps de Mobilidade
Urbana (Waze, Easy Taxi e Cabify). As redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter)
gratuitas estão disponíveis nos pacotes de 10GB. A Claro fornecerá também apoio
logístico à distribuição dos chips e aparelhos.
Uma das pessoas que receberam a doação, que está sendo realizada desde setembro,
foi Regivaldo dos Santos, que antes dividia o uso de um aparelho com a esposa. “Desde
então, ganhei autonomia em muitas tarefas do dia a dia. Consigo fazer ligações,
conversar com amigos pelo WhatsApp, controlar minha conta bancária, ler livros, tudo
pelo celular, utilizando ferramentas como o Assistente do Google e o Talk Back. Não
preciso mais pedir ajuda para minha esposa ou meu filho para nada. Foi uma revolução
extraordinária em minha vida.”, comenta Regivaldo, que sofre de retinopatia diabética.
“Dona Dorina, nossa fundadora, era uma mulher que lutava pela causa das pessoas
com deficiência visual, buscando mobilizar a sociedade civil, gestores públicos e

empresas. Conhecida como a Dama da Inclusão, ela incentiva parcerias como essa,
alinhada ao legado que mantemos”, diz Alexandre Munck, superintendente executivo da
Fundação Dorina Nowill para Cegos.
Sobre a Claro
A Claro é líder em Telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de
multisserviços do Brasil, presente em todas as regiões do país. Está em mais de 4200 municípios
brasileiros e suas redes disponibilizam serviços a mais de 96% da população. A Claro oferece
soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de forma
verdadeiramente convergente, em várias plataformas fixas e móveis. É líder em TV por
Assinatura, banda larga e a operadora que mais cresce em serviços móveis. Por meio da
Embratel, lidera também o segmento de serviços corporativos, que incluem ofertas em nuvem,
telecom, TI e segurança de redes e aplicações. Foi pioneira na implantação de todas as gerações
de internet móvel no Brasil, inclusive o 4.5G, que permite navegar 10x mais rápido que a rede
4G tradicional, e também na implantação do 5G DSS que, por meio de um recurso de
compartilhamento de frequências que permite a utilização do espectro atual já alocado, oferece
conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional. É líder em velocidade de conexão,
tanto no celular como na banda larga residencial, com ultravelocidades. A Claro faz parte da
América Móvil, com presença em 25 países, na América Latina e também na Europa e Estados
Unidos.
Sobre o Instituto Claro
A área de Responsabilidade Social da Claro investe continuamente em ações relacionadas à
Educação e à Cidadania, por meio do Instituto Claro, com o objetivo de atuar em frentes sociais
que integram a tecnologia e a informação como fonte de desenvolvimento e conhecimento. Desta
forma, realiza e apoia projetos como o Campus Mobile, o Educonex@o, o Programa Dupla
Escola, entre outros. O Instituto Claro é qualificado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo Departamento de
Informação Pública das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma organização não governamental
corporativa que promove os ideais e princípios sustentados pela Carta das Nações Unidas.
Conheça outras realizações no site do Instituto Claro
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/
Redes Sociais
https://www.instagram.com/institutoclaro/
https://www.facebook.com/institutoclaro/
Mais informações sobre a Claro e Instituto Claro:
In Press Porter Novelli - imprensaclaro@inpresspni.com.br

Sobre a Fundação Dorina Nowill para Cegos
Há mais de 70 anos, A Fundação Dorina Nowill para Cegos trabalha para que crianças,
jovens, adultos e idosos cegos e com baixa visão sejam incluídos em diferentes cenários
sociais. A instituição oferece serviços gratuitos e especializados de habilitação e
reabilitação, dentre eles orientação e mobilidade e clínica de visão subnormal, além de
programas de inclusão educacional e profissional. Responsável por um dos maiores
parques gráficos de braille no mundo com capacidade de impressão de até 450 mil
páginas no sistema por dia, a Fundação Dorina Nowill para Cegos é referência na
produção e distribuição de materiais nos formatos acessíveis braille, áudio, impressão
em fonte ampliada e digital acessível, incluindo o envio gratuito de livros para milhares
de escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil. A instituição também oferece

uma gama de serviços em acessibilidade, como cursos, capacitações customizadas,
sites acessíveis, audiodescrição e consultorias especializadas. Contando com o apoio
fundamental de colaboradores, conselheiros, parceiros, patrocinadores e voluntários, a
Fundação Dorina Nowill para Cegos é reconhecida e respeitada pela seriedade de um
trabalho que atravessa décadas e busca conferir independência, autonomia e dignidade
às pessoas com deficiência visual. Mais detalhes: https://www.fundacaodorina.org.br.
Mais informações sobre a Fundação Dorina Nowill para Cegos para a imprensa:
Advice Comunicação Corporativa
Alexandre Moreno (alexandre.moreno@advicecc.com) - Tel: (11) 5102 5251 | (11) 98374 4664
Claudiney Sales (claudiney.sales@advicecc.com) - Tel: (11) 5102 5257
Fernanda Dabori (fernanda.dabori@advicecc.com)
Luana Rodriguez (luana.rodriguez@advicecc.com) - Tel: (11) (11) 5102 5252.

