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PROGRAMA GEOPOLÍTICA NO MUNDO – Conversa com gente que escreve o FUTURO. 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O PROGRAMA GEOPOLÍTICA NO MUNDO foi idealizado por Pedro Rosengarten para dar maior visibilidade e voz às 

pessoas com deficiências. Ele quer ser Antropólogo e desenvolver pesquisas na África, seu maior hiperfoco como autista.  

O formato de entrevistas e o nome do programa foram suas criações. Seu pai, Guto Maia, professor e pesquisador, 

especializado em Educação Adaptada, há 20 anos, dá o suporte técnico e faz a mentoria. O projeto agora está formando a 

sua Rede de Colaboradores e Aliados para 2020. 

A proposta do programa é estimular a inserção das pessoas com deficiências no mercado de trabalho; debater novas 

terminologias e conceitos; demonstrar o quanto a tecnologia pode ser parceira na equidade de oportunidades para os 

indivíduos vulneráveis; estimular o estudo e qualificação no universo inclusivo; divulgar boas práticas e criar ações 

permanentes de estímulo à pesquisa acadêmica, organizando fóruns, seminários, palestras, convenções, simpósios, 

viagens e congressos para discussão de tudo que envolva o universo das pessoas com deficiências. E deixar claro o 

quanto a família é fundamental nesse processo. É um Projeto de Responsabilidade Pública em Comunicação Multimeios, 

que visa dar visibilidade às iniciativas e propostas da Educação Adaptada, acessibilidade, tecnologia e inclusão no 

mercado de trabalho de pessoas com limitações intelectuais, físicas, sensoriais e vulneráveis em geral. 

http://www.doisdobrasil.com/
https://bit.ly/2TRmRjn?fbclid=IwAR2Unw0LrlN1bSva0SKbXIE6uoCkHMd948TEpYSzLwyUCWcJxMtfgog4Lgw
https://doisdobrasil.com/sobre-pedro-rosengarten/
https://doisdobrasil.com/sobre-guto-maia/
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PROGRAMA GEOPOLÍTICA NO MUNDO – Conversa com gente que escreve o FUTURO 
INVESTIMENTO EM NOSSAS CONEXÕES 

 
 

REDE DE COLABORADORES E ALIADOS 
Para pessoas físicas ou jurídicas que quiserem participar do nosso projeto, oferecemos várias formas de conexão: 
 
 Sugestão de pautas ou indicação de personalidades para serem entrevistadas; 
 Colaborar com vídeos de entrevistas e matérias inclusivas que possam impactar o maior número de pessoas; 
 Tornar-se uma conexão com o nome associado como patrocinador, apoiador, parceiro ou colaborador, contribuindo 

com recursos pontuais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais para a melhoria técnica do programa, ampliando 
sua acessibilidade e busca de assessoria de pessoal qualificado; 

 Patrocínio por cotas com abatimento fiscal; 
 Investidor-sócio participante da gestão dos próximos passos do programa; 
 Vendedor com participação de 30% na captação dos recursos. 
 Integrar a nossa ficha técnica ou ser inserido na lista permanente de reconhecimento. 

 
Assista a Entrevista de Pedro Rosengarten Baptista para Rodrigo Rosso, na TV Reação, sobre o seu hiperfoco: África. 
 

http://www.doisdobrasil.com/
http://bit.ly/2U06l0f
https://doisdobrasil.com/sobre-pedro-rosengarten/
https://www.facebook.com/rodrigo.rosso.7965
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PROGRAMA GEOPOLÍTICA NO MUNDO – Conversa com gente que escreve o FUTURO 
FAÇA PARTE DA NOSSA EQUIPE! 
 

VALORES DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Entre em contato para conhecer mais valores de investimentos e propostas de ganhos. Nosso objetivo é ampliar cada vez 
mais a nossa rede de colaboradores e aliados, criando uma equipe cada vez maior de anjos da guarda cuidadores. 
 
Outros formatos de contrapartida podem ser definidos em comum, sempre respeitando o ideal original de divulgar ações 
que beneficiem pessoas com deficiências e vulneráveis. 
 
 Para trabalhar conosco e integrar a nossa equipe numa dessas conexões, envie currículo e uma carta de interesse 

para o email: doisdobrasil@gmail.com 
 Programa Geopolítica no Mundo no Youtube: http://bit.ly/2TRmRjn 
 Contato pelo whatsapp: (11) 9 9378-4603. 

 
 
 
 
 

http://www.doisdobrasil.com/
https://bit.ly/2TRmRjn?fbclid=IwAR2Unw0LrlN1bSva0SKbXIE6uoCkHMd948TEpYSzLwyUCWcJxMtfgog4Lgw
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  Programa Geopolítica no Mundo 
 www.doisdobrasil.com  
 1° Simpósio do Autismo da OAB 
 Artigo Atualizável 
 Assista Todos os Programas 
 Década da Inclusão 
 Sobre Pedro Rosengarten 
 Sobre Guto Maia 
 Boletins Diários TV REAÇÃO   
 Autismo por Virgílio Rigonatti  
 Artigo Marcio Augusto Scherma 
 Palestras/África 
 Direitos Pessoas com Autismo 
 Direitos dos Pais 
 Trabalhe Conosco 

 

http://www.doisdobrasil.com/
http://www.doisdobrasil.com/
http://www.doisdobrasil.com/
https://doisdobrasil.com/1deg-simposio-do-autismo-da-oab/
https://doisdobrasil.com/artigo-atualizavel/
https://doisdobrasil.com/todos-os-programas/
https://doisdobrasil.com/decada/
https://doisdobrasil.com/sobre-pedro-rosengarten/
https://doisdobrasil.com/sobre-guto-maia/
https://www.youtube.com/channel/UCFD3IzM35ebndfZ2zS5bt8g
http://doisdobrasil.com/data/documents/AUTISMO-por-Virgilio-Pedro-Rigonatti.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/Marcio-Augusto-Scherma.PDF
http://doisdobrasil.com/data/documents/APRESENTACAO-SOBRE-A-AFRICA.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/DIREITOS_DAS_PESSOAS_COM_AUTISMO_cartilh.pdf
https://www.google.com.br/search?lei=TVJSXorRIpe95OUPwpS1qAI&q=direitos%20de%20pais%20com%20filhos%20com%20autismo&ved=2ahUKEwitzMWDuufnAhXWHbkGHQC4ChoQsKwBKAN6BAgEEAQ
http://doisdobrasil.com/data/documents/TRABALHE-CONOSCO.pdf

