
                                                                                          

 

PROJETO DE EMPREGABILIDADE 

O que é a Síndrome do X Frágil? 

A Síndrome do X Frágil é uma condição genética hereditária que leva à deficiência intelectual de 
graus variáveis. É causada pela falta de uma proteína no cérebro, que deixa de ser produzida 
porque o gene responsável sofre uma mutação. Este gene é encontrado no cromossomo X, 
transmitido pela mãe e interfere no desenvolvimento do sistema nervoso. A síndrome afeta um 
em cada 3.000 meninos e uma em cada 6.000 meninas. 

O X Frágil pode ser enquadrado na Legislação de Cotas para PCDs (Lei Nº 8213/91 Art. 
93)?  

Sim, é enquadrado como deficiência mental (Decreto 3.298/99). 

Como o Instituto Lico Kaesemodel pode ajudar?  

O Instituto Lico Kaesemodel é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo 
promover ações beneficentes relacionadas à assistência social, saúde, educação e meio 
ambiente. A nossa Visão de Futuro é contribuir com a construção de uma sociedade menos 
desigual, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, baseando-se no 
respeito à vida, solidariedade e ética.  
Trabalhamos com uma equipe multidisciplinar no assessoramento de pessoas com a 
Síndrome do X Frágil. Voluntários especializados em Inclusão de Pessoas com Deficiência 
em grandes empresas avaliam e preparam os associados do Instituto para a inserção no 
mercado de trabalho. Isto é feito sem custo para as empresas.  

Como é trabalhar com uma pessoa com a Síndrome do X Frágil? 

Apesar de apresentarem deficiência intelectual, elas conseguem aprender. São pessoas 
com grande potencial para realizar atividades repetitivas, facilidade para seguir uma rotina 
pré-determinada e seguir instruções ao pé da letra. Também possuem excelente memória e 
aprendem ao copiar o que outros estão fazendo, além de gostar de conversar e estar perto 
de quem confiam. Os meninos em especial, são simpáticos e bem-humorados. Ao ter 
conhecimento destas características é possível encaminhá-los a uma atividade que esteja 
de acordo com suas capacidades e obter o melhor rendimento possível. 
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Quais são os pontos que precisamos prestar atenção? 

Um colaborador com X Frágil deve estar envolvido em atividades com rotinas pré-
determinadas, pois possui baixa tolerância a frustração e tarefas que exijam muita 
capacidade cognitiva. Eles evitam contato físico e a ambientação deve ser feita aos 
poucos. Uma boa dica é evitar o contato visual no início do processo de socialização.  

Como a Empresa deve se preparar? 

O primeiro passo é a informação. Conhecer a síndrome e suas características vai ajudar a 
desmistificar as ideias que as pessoas têm sobre esta condição. A equipe do Instituto Lico 
Kaesemodel está preparada para ajudar a sua empresa no processo de adaptação dos 
colaboradores com X Frágil, oferecendo palestras informativas e orientação às equipes que 
irão trabalhar com eles.  

Conheça os nossos profissionais com X Frágil.  

IGOR LEONARDO MIRANDA MAGNO 
O Igor é um dos associados do Instituto. Ele tem 22 anos e estuda na escola Renascer. 
Possui boa oralidade e consegue se comunicar bem. É simpático e é capaz de executar 
atividades utilizando matemática básica. Sua atividade motora é adequada e aprende bem 
atividades operacionais, que exijam que ele faça a mesma coisa repetitivamente. Ele é 
bastante curioso e atento ao que está acontecendo ao seu redor. Recomendamos o Igor 
para cargos operacionais, nos quais ele possa estabelecer uma rotina.  
Responsável: Jaqueline Albiero Miranda - (41) 99977.2539 

GUILHERME ZAROCHINSKI SUCHARA   CPF 058.543.669-08 
O Guilherme tem 28 anos e possui o ensino médio completo. Ele possui 9 anos de 
experiência profissional. Já trabalhou no Wall Mart como repositor e na frente de caixa; na 
Nutrimental como auxiliar de produção (por 6 anos), e na Brado Logística como auxiliar 
administrativo. Ele mora no Sitio Cercado, anda de ônibus sozinho e está acostumado a 
trabalhar com jornada de 40 horas semanais. Ele é bastante simpático e gosta de 
conversar. Recomendamos o Guilherme para empresas que queiram bons profissionais e 
que queiram quebrar paradigmas sobre pessoas com deficiência. 
Responsável: Rute de Jesus Zarochinski - (41) 99562.0197 
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PAULO VICTOR CARNEIRO   CPF 071.065.739-06 
Paulo, 30 anos, não foi alfabetizado. Possui dificuldades na fala, mas consegue se 
comunicar bem. Ele tem uma excelente apresentação e é muito simpático. Sua atividade 
motora é adequada e aprende bem atividades operacionais, que exijam que ele faça a 
mesma coisa repetitivamente. Ele é bastante curioso e atento ao que está acontecendo ao 
seu redor e sabe locomover-se pela parte central da cidade, podendo aprender outras 
regiões de fácil acesso. Recomendamos o Paulo para cargos operacionais, nos quais ele 
possa estabelecer uma rotina.  
Responsável: Zilma Padilha - (41) / 98503.4763 / 99183.4549 

Quer conhecer mais sobre os nossos profissionais assessorados? Entre em contato 
conosco. Ficaremos felizes em auxiliar a sua empresa! 

Atenciosamente  

Luz María Romero  
Gestora 
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