




A Revista Nacional de Reabilitação - REAÇÃO - 
é uma publicação bimestral da  

C & G 12 Editora Eireli ME.
Telefone (PABX):
(11) 3873-1525

Fax: (11) 3801-2195
www.revistareacao.com.br

contato@cg12.com.br

Diretor Responsável - Editor 
Rodrigo Antonio Rosso

Reportagem
Maria Luiza de Araujo

Marketing e Redação 
Beatriz Martins

Administração
Fabiana Marques / Cláudia Nunes

Depto. Comercial
Etiane Bastos

Diagramação
Rodrigo Martins / www.quack.art.br

Distribuição
José Faustino

 
Consultores Técnicos 
Romeu Kazumi Sassaki

Carlos Roberto Perl
Suely Carvalho de Sá Yanez

Colaboradores
Adriana Buzelin

Alex Garcia
Celise de Melo (Celelê)

Deborah Prates
Fábio de Seixas Guimarães

Flávio Scavasin
Hermes Oliveira
Jony da Costa

Karolina Cordeiro
Kica de Castro

Laís Rodrigues Gerzson
Luciene Gomes

Márcia Gori
Maria Aparecida Ferreira de Mello

Marta Gil
Neivaldo Zovico

Samara Del Monte
Talita de Campos

Tatiana Rolim
Wiliam César Alves Machado

 Assinaturas:

Fone: 0800-772-6612
Tiragem: 20 mil exemplares

Redação, Comercial e Assinaturas:
Caixa Postal: 60.113 - CEP 05033-970 

São Paulo - SP

É permitida a reprodução de  qualquer artigo ou matéria 
publicada na REvisTA NACioNAl  DE REAbiliTAção,

desde que seja citada a fonte.

twitter.com/revista_reacao facebook.com/reacaorevista

Fazendo do “Limão, uma 
Limonada”... Feliz 2015 !!!

M
esmo em meio a tantos escândalos políticos, denúncias de corrupção, desvalori-
zação da nossa moeda, economia abalada, o fantasma da inflação, desmandos, 
enfim... começamos 2015. E ao que parece, mesmo com tudo isso, nosso 
setor terá um ano bastante agitado e repleto de novidades.

Se as notícias do noticiário, num primeiro momento, não vislumbram um 
2015 de prosperidade, pelo menos, no que diz respeito às pessoas com deficiência e o nosso 
mercado, temos uma boa oportunidade de, quem sabe, conseguirmos fazer – como diz o velho 
dito popular – desse “Limão, uma Limonada” !!!

Vejamos... em 2015 a Câmara e o Senado receberam um novo time, sangue novo, novos De-
putados Federais e Senadores que, inclusive irão, parte deles, compor a “nova Frente Parlamentar” 
das Pessoas com Deficiência, juntando-se aos membros que já faziam parte da antiga Frente. 
E os que se juntarão aos bons nomes que já faziam um bom trabalho até aqui, são nomes de 
peso político e com envolvimento com a causa da PcD. Isso sem contar com o fato da Deputada 
Federal Mara Gabrilli (PSDB/SP) agora fazer parte da Mesa Diretora da Câmara e a própria presi-
dência da Casa ter mudado. E foi o próprio novo presidente quem a convidou para o cargo. Isso 
dá mais visibilidade à pessoa com deficiência e maiores “possibilidades” de abertura de portas 
para nossas demandas e discussões.

Também esse ano, teremos mais eventos de grande porte acontecendo para o público com 
deficiência e para os profissionais da nossa área. Em abril teremos como de costume, a REATE-
CH... que segundo a nova organização virá diferente do ano passado. Em setembro, teremos uma 
novidade: a “MOBILITY & SHOW”, uma exposição com foco em mobilidade – automóveis, adap-
tações, equipamentos e transporte, além de serviços, como: despachantes e autoescolas – tudo 
no setor automotivo. Em outubro, ao que parece, está nascendo uma outra feira nos moldes da 
REATECH, também em São Paulo/SP – concorrência direta – e em novembro, teremos a “Feira 
+ Fórum Reabilitação”, que saiu do Anhembi e agora virá no Expo Center Norte, e segundo sua 
organização, também virá toda remodelada e reformulada... ou seja, haja fôlego !

E essa nossa primeira edição do ano, como já é tradição, vem com um balanço da indústria 
automobilística, o resultado da Pesquisa que elege já há 17 anos, “o carro do ano” para pessoas 
com deficiência – eleito pelos leitores e assinantes da Revista Reação – e quem tem motivos 
para comemorar o fechamento de 2014 são as montadoras... foram quase 84 mil carros 0Km 
vendidos com isenção para PcD ! Um número histórico... Mesmo com o valor teto “ainda” nos 
R$ 70 mil... mas isso deve mudar em breve, se Deus quiser e o CONFAZ assim o permitir !

Aproveito também, para dar os PARABÉNS à cidade maravilhosa... o Rio de 
Janeiro está comemorando 450 anos !!! E como presente, a Revista Reação iniciou 
um trabalho grande de reestruturação de suas ações no Rio, com uma parceria 
com o BLA e com uma pessoa representando a publicação, ficando assim, bem 
mais próxima dos cariocas. Se já tínhamos uma boa penetração no Rio, vamos 
ficar ainda melhores. Afinal, depois de SP, o Rio é a segunda maior praça de 
distribuição da Revista, que circula em todo o Brasil e também para 16 países.

É isso aí meus amigos: vamos JUNTOS, espremer esse “Limão”... e que 2015, mesmo 
que tenha começado meio “azedo”, possa se transformar – com muito trabalho, dedicação, 
otimismo e perseverança de nossa parte – numa doce e refrescante “Limonada” no final... 
Bom ano a Todos !!!     

editorial

“...Não te assombres, porque Eu sou teu Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo, 
e te sustento com a destra da minha justiça”...

Isaías 41.10

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso
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Kica de Castro

entrevista

Seu nome verdadeiro é Valkíria, mas nem mesmo ela se lembra disso... Já a Kica fotógrafa é mais do que 
conhecida entre as pessoas com deficiência: ela parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo e suas 

modelos conquistam cada vez mais espaço no mundo da moda e da publicidade...

H
oje em dia, Kica de Castro só anda com a “Malu” 
– nome que deu para sua inseparável máquina 
fotográfica – até porque, o equipamento recebeu 
um nome, como todas as coisas a que ela se ape-
ga, como por exemplo, o seu carro “Juca” e sua 

mochila “Moisés”. A fotógrafa é um dos nomes mais conhecidos 
e respeitados no meio. Mas nem sempre foi assim: sua carreira 
profissional começou na publicidade, em 1994, passando por 
departamentos de criação e planejamento, até o ano 2000. 

Nessa época, resolveu largar tudo e trabalhar com sua grande paixão, 
a fotografia. De lá para cá foi uma sucessão de eventos corporativos 

e sociais, fotos para publicidade, além de casamentos, que continua 
fazendo com o maior prazer. No meio do caminho, Kica começou 

a trabalhar com pessoas com deficiência e aí encontrou uma 
vertente ainda pouco explorada e que fez dela o nome mais 
conhecido do setor neste quesito, principalmente depois que 
criou uma agência de modelos especializada, que hoje tem 86 
agenciados em todo o Brasil. Desde 2010 a Revista Reação 
mostra seu trabalho em suas páginas, numa parceria que deu 
certo e faz muito sucesso.

Vamos juntos conhecer mais sobre a pessoa e a fotógrafa 
Kica de Castro:

Revista Reação - Como fotógrafa, você come-
çou a trabalhar em um Centro de Reabilitação 
para pessoas com deficiência em 2002. Foi sua 
primeira experiência nesse universo ? O que 

mais chamou sua atenção nas pessoas que fo-
tografava ?

Kica de Castro - No ano de 2002 foi o meu primeiro 
trabalho ligado à deficiência, fui trabalhar como chefe do 

setor de fotografias – fotos científicas – onde o foco era a 
patologia. O que chamou minha atenção, nesse começo, foi o 

baixo astral. As pessoas entrando no setor para fazer fotos, olhando 
para baixo, não respondiam o meu bom dia ou boa tarde... quando 
estavam frente à câmera, algumas pessoas deixavam as lágrimas 
caírem de forma discreta. As pessoas tinham vergonha, ficavam 

incomodas com aquele momento. 
 

RR - A partir daquelas fotos iniciais, como surgiu a ideia de 
criar, em 2007, uma agência de modelos exclusiva para PcD ? 
Você se baseou em alguma experiência similar ?

KC - As pessoas, com o passar dos anos, vendo fotos de books pes-
soais, que eu já estava fazendo na instituição, começaram a ver que elas 
eram bonitas... o sonho de ser modelo estava em alta. As perguntas eram 
frequentes: se eu conhecia algum lugar... Eu indicava antigos clientes do 
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tempo de publicitária e algumas produtoras, 
mas as respostam eram sempre negativas. 
Vendo que as pessoas com deficiência estavam 
ficando tristes com aquela situação, resolvi fazer 
uma pesquisa e tudo de positivo estava na 
Europa. As pessoas começaram a comparar: 
se você tivesse uma agência, se tivesse pes-
soas como você, que olha para nós de forma 
natural... Então, em 2005 fiz alguns cursos de 
administração de empresas, dei início à minha 
pós-graduação em fotografia e comecei a estu-
dar mais as patologias. Chegou um momento 
em que tive que fazer uma escolha: continuar 
como chefe do setor, ou incluir o segmento 
nas minhas atividades fotográficas. Não tive 
dúvidas, larguei a instituição para ter tempo 
e foco com a Agência, só assim é possível ter 
resultados: quando batalhamos por eles ! Tive 
contato com uma agência na França, que infe-
lizmente não existe mais. Também pesquisei 
muito em Berlim, Inglaterra e Portugal. 

RR - Da época que você começou até 
agora, quais são as principais mudanças 
no mercado ? Até que ponto a aceitação 
dos modelos com deficiência melhorou ? 

KC - No começo eram muitas críticas, pes-
soas toda hora querendo colocar meu traba-
lho para baixo, ninguém para ajudar. Hoje o 
mercado já consegue ver os 46 milhões de 
consumidores com deficiência e incluí-los nas 
publicidades, afinal, para conquistar esse público 
é preciso inserir nos anúncios, personagens que 
sejam uma referência. Hoje já é possível ver 
bons exemplos de publicidade que usam a in-
clusão como forma de comunicação, empresas 
de recursos humanos, instituições financeiras, 
cosméticos... Hoje até os produtos de consu-

mo estão usando modelos PcD para ter mais 
proximidade com os consumidores. A moda é 
exemplo, pois ela foi a primeira que abriu espaço 
no mercado de trabalho e criou novos produtos 
para consumo, como roupas adaptadas. 

RR - Quais são os maiores entraves 
para a contratação de um modelo com 
deficiência ?

KC - Muitos dos espaços para eventos ainda 
não têm acessibilidade, esse tem sido um dos 
piores transtornos. Alguns, quando têm, ficam 
em manutenção por anos ou são usados como 
depósitos... O maior entrave é a acessibilidade 
como um todo. A falta de transporte público 
adequado, as ruas são verdadeiras armadilhas. 
Também temos o preconceito de algumas em-

presas acharem que os profissionais não são 
capazes de desenvolver algumas atividades. Sem 
contar algumas pessoas com deficiência que não 
acham que ser modelo é uma profissão, tratam 
disso como um hobby de final de semana. 

 
RR - Quando uma pessoa com defi-

ciência procura seu trabalho para ser 
agenciada, normalmente o que ela tem 
em mente ? 

KC - Os relatos são os mais variados. Al-
gumas chegam com a visão que sou a única 
esperança, mas não é bem assim. Trabalho de 
forma segmentada, focada em oportunidades 
para as pessoas com deficiência, mas só vou 
conseguir resultados se a pessoa tiver em mente 
que ela precisa fazer a parte dela também. O 
preconceito existe, porém, ele não é o vilão da 
história o tempo todo. As pessoas que querem 
seguir carreira como modelo precisam estudar, 
fazer atividades físicas, seguir as regras que são 
impostas nesse mercado de trabalho. Quando 
fazemos a nossa parte, as oportunidades apa-
recem, demoram, mas aparecem. Nada cai do 
céu, temos que lutar todos os dias, trabalhar em 
equipe, só assim as mudanças vão acontecer de 
forma mais abrangente. Sozinhos somos apenas 
um soldado, unidos formamos um exército. 

 
RR - Como você trabalha a autoestima 

de seus modelos ? 
KC - Quando estamos no estúdio, temos 

toda a preocupação de cenário, iluminação, 
looks, maquiagem, cabelo... penso nos detalhes 
e a mensagem que quero transmitir em cada 
imagem. Mostro para as pessoas como elas são, 
apenas retocando com uma maquiagem aqui, 
arrumando o cabelo ali, pesquisando qual look 
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fica melhor com o tipo físico... uso os aparelhos 
ortopédicos, que fazem parte do dia a dia, como 
um acessório de moda, para a pessoa não ter 
vergonha. Não uso nenhum programa de edição 
de imagem, afinal a beleza não é padronizada e 
a pessoa precisa se aceitar como é. Assim, vai 
ver o mundo de cabeça erguida, deixando de 
lado qualquer tipo de crítica negativa. 

 
RR - Você desempenha um importante 

papel dentro das lutas feministas, in-
clusive participando de ONGs, como a 
“Essas Mulheres”. Como a questão das 
mulheres com deficiência se enquadra 
nessas lutas ?

KC - Trabalho de forma voluntária na ONG 
“Essas Mulheres”, desde a fundação em 2013. 
Recebi o convite da Márcia Gori, que é a presi-
dente, para fazer parte do setor de marketing, 
além de fotografar para as campanhas. Os 
direitos humanos e da pessoa com deficiência 
nem sempre são respeitados, precisamos lutar 
todos os dias para valer esses direitos, que são 
garantidos por leis.  É um absurdo ver que as 
pessoas esquecem o principal que é respeitar 
uns aos outros. Muitas das mulheres que ficam 
com alguma deficiência foram vítimas de agres-

são, e por pessoas próximas. Temos que acabar 
com o machismo e essa covardia com as mu-
lheres, seja com ou sem deficiência. A mulher 
com deficiência é vítima de violência física e 
psicológica, e por medo, por achar que não vão 
ter mais quem cuide delas, acabam ficando 
caladas. Procuramos dar apoio, ajuda jurídica 
para elas não ficarem em situação vulnerável. É 
preciso criar políticas públicas e quebrar tabus 
como o de que as pessoas com deficiência são 
“coitadinhas” e não são capazes. É preciso criar 
mais espaços para dar reais oportunidades e 
voz ativa nas questões inclusivas. 

 
RR - No último mês de dezembro você 

ganhou o “Prêmio Paulistano Nota Dez”, 
da revista Veja São Paulo, que destacou 

iniciativas dedicadas a colaborar para o 
bem da cidade em diversas áreas. Como 
você recebeu a premiação ? 

KC - A revista premiou 10 pessoas cujo o 
trabalho  transforma São Paulo. A Agência ficou 
entre os premiados, mostrando a beleza onde 
muitos olham o preconceito. No dia do evento 
era difícil saber quem seriam os premiados, 
pois tinham 47 histórias maravilhosas. Foi uma 
surpresa receber das mãos de Nizan Guanaes 
o troféu Paulistano Nota Dez. Ver o trabalho 
sendo reconhecido por formadores de opinião 
e receber o prêmio das mãos do publicitário que 
é uma referência mundial foi uma verdadeira 
emoção. A melhor parte foi quando Nizan, além 
de parabenizar o trabalho, abriu as portas da 
agência dele para a inclusão dos profissionais 
da nossa Agência. Espero poder contribuir ainda 
mais com a inserção das pessoas com deficiên-
cia no mercado publicitário e da moda. E espero 
agora, cada vez mais, que as pessoas com de-
ficiência também vejam isso como profissão e 
não como um passatempo de final de semana. 

 
RR - Deixe sua mensagem aos leitores 

que acompanham suas fotos aqui na 
Revista Reação. 

KC - Quero agradecer aos leitores, que 
sempre mandam sugestões, todas são bem 
vindas. Nunca deixe de lado um sonho. Procure 
meios para realizar o que para muitos pode 
parecer impossível. Quem tem Deus na frente 
de tudo não vai ter barreira que não possa ser 
ultrapassada. Existe espaço para todo mundo, 
basta lutar pelo que é seu. Honestidade é o 
melhor caminho para todas as conquistas !
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12 coluna especial por Romeu Kazumi Sassaki

Inclusão: desenvolvimento 
com tecnologia

T
erminei a PARTE 1 deste ar-
tigo (Reação n. 101, nov./
dez.2014), informando ao 
leitor que, em 2015, ocor-
rerá o lançamento da era 

dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs)”, coincidindo com 
o encerramento da época dos Objeti-
vos do Desenvolvimento do Milê-
nio (ODMs). Continuarei traduzindo as 
compilações e os resumos das diversas 
recomendações que a ONU publicou 
recentemente em seu site (http://www.
un.org/disabilities/). 

Os ODSs constituirão um dos três se-
guintes subtemas a serem trabalhados 
em prol do desenvolvimento sus-
tentável inclusivo:

Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável que Inclua a Deficiência.

Respostas à Redução do Risco de 
Desastres Naturais.

Criação de Ambientes Favoráveis de 
Trabalho.

1. Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
que Inclua a Deficiência 
(ODSs)

O conjunto de ODSs que foram re-
centemente propostos para suceder aos 
ODMs objetivará abordar todas as três 
dimensões do desenvolvimento sus-
tentável, a saber: ambiental, econômica 
e social.

A deficiência é citada em diversas 
partes da proposta preliminar dos ODSs; 
mais especificamente nos objetivos re-
lacionados à educação, ao crescimento 
e emprego, à desigualdade, à acessibi-
lidade dos ambientes humanos, assim 
como na coleta de dados e no monito-
ramento dos ODSs.

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável Inclusivo são:

1: Eliminar a pobreza em todas as 
suas formas onde quer que ela exista.

2: Eliminar a fome, alcançar a se-
gurança em alimentos e a nutrição 
enriquecida e promover a agricultura 
sustentável.

3: Assegurar vidas saudáveis e pro-
mover o bem-estar para todos em todas 
as idades.

4: Assegurar a educação de qualida-
de, inclusiva e equitativa, e promover 
oportunidades de aprendizagem por 
toda a vida para todos.

5: Alcançar igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e me-
ninas.

6: Assegurar a disponibilidade e a 
gestão sustentável da água e do sane-
amento para todos.

7: Assegurar o acesso a energia dis-
ponível, confiável, sustentável e moder-
na para todos.

8: Promover o crescimento econômi-
co sustentado, inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e o trabalho 
decente para todos.

9: Construir infraestruturas resilien-
tes, promover industrialização inclusiva 
e sustentável e cultivar inovação.

10: Reduzir a desigualdade em cada 
país e entre os países.

11: Tornar inclusivos, seguros, resi-
lientes e sustentáveis as cidades e os 
assentamentos humanos.

12: Assegurar padrões produção sus-
tentáveis e consumo sustentável.

13: Adotar urgentes ações para com-
bater a mudança climática e seus impac-
tos (Reconhecendo que a Convenção 
da ONU sobre Mudança Climática é o 
principal fórum internacional e intergo-

vernamental para a negociação das res-
postas mundiais à mudança climática).

14: Conservar e usar, sustentavel-
mente, os oceanos, mares e recursos 
marinhos para o desenvolvimento sus-
tentável.

15: Proteger, restaurar e promover 
o uso sustentável de ecossistemas ter-
restres, administrar sustentavelmente 
as florestas, combater a desertificação, 
mandar parar e reverter a degradação 
do solo e mandar parar a perda da bio-
diversidade.

16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sus-
tentável, prover acesso à justiça para 
todos e construir organizações efetivas, 
responsáveis e inclusivas em todos os 
níveis.

17: Fortalecer os meios de imple-
mentação e revitalizar a parceria mun-
dial para o desenvolvimento sustentável.

  
Todos os ODSs se relacionam às 

pessoas com deficiência (PcD). A 
tecnologia assistiva, as tecnologias de 
informação e comunicação, as adapta-
ções tecnológicas, as outras medidas 
programáticas e as políticas públicas po-
dem impactar enormemente o alcance 
e o resultado dos objetivos para PcD e, 
na realidade, para quaisquer pessoas.

 
Como as desigualdades vividas por 

PcD poderiam ser discutidas na agenda 
pós-2015

(a) Defendendo os direitos hu-
manos para todos, eliminando a 
discriminação e diminuindo as 
desigualdades: A agenda pós-2015 
deverá discutir a erradicação das desi-
gualdades que as PcD enfrentam. Isto 
poderá ser feito somente através da 
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atenção pública para o cumprimento dos direitos humanos 
com um claro enfoque na igualdade, na equidade e na não 
discriminação, o qual esteja baseado nos valores funda-
mentais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD), da ONU. Isto ajudará também 
os governos nacionais no cumprimento de suas obrigações 
para com o desenvolvimento inclusivo.

(b) Incorporando um enfoque sobre a desigualdade 
em todos os objetivos, alvos e indicadores: Na defini-
ção da agenda de desenvolvimento pós-2015, a deficiência 
deverá ser uma das questões transversais a ser levada em 
conta ao se projetar objetivos, alvos e indicadores. Alvos 
especificamente voltados à deficiência reduzirão desigual-
dades enraizadas, o que levará a melhores resultados no 
desenvolvimento geral.  

(c) Desagregando dados a fim de discutir desi-
gualdades dentro de todos os objetivos, alvos e in-
dicadores: A desagregação de dados ajudará a medir as 
lacunas entre os grupos econômicos e sociais, incluindo PcD, 
e a identificar quem está sendo deixado para trás. A fixação 
de alvos para reduzir estas lacunas (p.ex., em resultados da 
saúde e educação, em renda e emprego) assegurará que as 
pessoas mais pobres não sejam “deixadas como as últimas”. 

Isto irá também ajudar focalizar a atenção - e discutir - sobre 
a discriminação direta e indireta praticada pelos grupos que 
defendem as desigualdades.

(d) Aumentando a participação igual e significativa 
de PcD em todos os níveis: De acordo com o documento 
da Reunião de Alto Nível sobre Deficiência e Desenvolvimen-
to, “o caminho à frente, agenda de desenvolvimento inclusivo 
2015 e para além” [www.un.org/disabilities/documents/
hlmdd/a_68_l.1.doc], ativistas-chave e agentes intervenientes 
são solicitados a estreitamente consultar e envolver PcD e 
suas organizações representativas na elaboração, implemen-
tação e monitoramento dos emergentes objetivos pós-2015.

2. Respostas à Redução do Risco de Desastres 
Naturais

As estatísticas e as evidências mostram que o índice de 
mortalidade de PcD em populações envolvidas em situações 
de desastres e emergências humanitárias é de 2 a 4 vezes 
mais alto, comparado com a população sem deficiência. PcD 
são atingidas desproporcionalmente em desastres e situações 
de emergências e conflitos devido à inacessibilidade das 
operações de retirada (incluindo abrigos, acampamentos 
e distribuição de alimentos) e dos esforços de reabilitação. 

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (citado 
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na PARTE 1 deste artigo) poderá ser usado como ponto 
de partida para destacar tecnologias disponíveis para 
apoiar respostas inclusivas em situações de desas-
tres e redução de riscos, assim como para enfatizar 
a importância de tornar acessíveis as tais tecnologias 
para todos. Adicionalmente, será utilizado o potencial 
inovador e assistivo das tecnologias da informação e 
comunicação, tais como alarme precoce, localização e 
aplicação das navegações que poderiam salvar a vida 
de PcD em situações de desastres e emergências.

Deficiência, desastres naturais e situações de emer-
gência

Diz o Artigo 11, intitulado “Situações de risco e 
emergências humanitárias”, da CDPD (2012): “Em 
conformidade com suas obrigações decorrentes do 
direito internacional, inclusive do direito humanitário 
internacional e do direito internacional dos direitos 
humanos, os Estados Partes tomarão todas as medidas 
necessárias para assegurar a proteção e a seguran-
ça das pessoas com deficiência que se encontrarem 
em situações de risco, inclusive situações de conflito 
armado, emergências humanitárias e ocorrência de 
desastres naturais.”

Respondendo às necessidades das PcD
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546

Diversos estudos mostram que incluir as necessi-
dades e vozes de PcD em todas as etapas do proces-
so de gestão de desastres naturais, e especialmente 
durante o planejamento e a preparação, pode reduzir 
significativamente sua vulnerabilidade e aumentar a 
eficácia da resposta e dos esforços de recuperação 
governamentais. Contudo, apesar do enfoque mundial 
na redução do risco de desastres em oposição à mera 
resposta a desastres, a maioria das cidades e agências 
governamentais pertinentes fracassa no planejamento 
adequado ou na inclusão de PcD em suas atividades de 
gestão de desastres. Isto causa severas desigualdades 
no acesso a respostas imediatas, assim como aos re-
cursos de recuperação de longo prazo para PcD antes 
dos desastres e para aquelas que são acometidas de 
uma deficiência como resultado dos desastres.   

Esforços de reabilitação e reconstrução precisam ser 
inclusivos e responsivos às necessidades de todas as 
pessoas, incluindo PcD, mas também devem incluir a 
participação de PcD a fim de garantir que seus direitos 
e necessidades são respeitados. Mulheres com defici-
ência são um grupo particularmente vulnerável cujas 
necessidades devem estar incluídas em todas as etapas 
dos esforços de recuperação e reconstrução. 

3. Criação de Ambientes 
Favoráveis de Trabalho

O direito ao trabalho é um direito humano funda-
mental. Contudo, PcD não são com frequência con-
sideradas para o emprego por causa das percepções 
negativas quanto à habilidade delas em contribuir ou 
do alto custo para se fazer adaptações à deficiência 
delas ou dos locais de trabalho inacessíveis. 

Com frequência, empregadores não conhecem a va-
liosa contribuição que PcD podem prestar em um local 
inclusivo de trabalho, mediante o uso de ajudas técnicas 
e tecnologia assistiva e outras medidas de adaptações 
razoáveis. Com o uso de tecnologias corretas, PcD são 
capazes de desempenhar plenamente suas ocupações.

Quando os empregadores adotam medidas para 
identificar e eliminar barreiras ao emprego, à promo-
ção e à retenção de PcD, eles implementam uma 
cultura organizacional baseada em práticas justas que 
salvaguardam e permitem às PcD serem tratadas com 
dignidade e respeito e desfrutarem iguais condições 
de trabalho. 

Vamos chamar a atenção para as tecnologias dispo-
níveis e as medidas que podem ser adotadas para criar 
ambientes de trabalho que sejam abertos, inclusivos e 
acessíveis a fim de permitir que PcD participem plena-
mente e contribuam aos locais de trabalho.

Finalmente, desde 3/12/14 até o dia 2 de dezem-
bro de 2015 (véspera do próximo Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência), todas as ações reco-
mendadas nas duas PARTES deste artigo poderão ser 
utilizadas para tornar realidade o tema de 2014: “De-
senvolvimento Sustentável: O Compromisso da 
Tecnologia”. 

REFERÊNCIAS
NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. 4ª ed. Brasília: SNPD, 2012.
Sites pesquisados:
www.un.org/disabilities/
www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546
www.un.org/d isab i l i t ies/documents/h lmdd/

a_68_l.1.doc
WWW.sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.

html

Romeu Kazumi Sassaki é  consultor, autor 
de livros de inclusão social e presidente da 
Associação Nacional do Emprego Apoiado 
(ANEA), gestão 2014/2016. 
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Em mulher não se bate
nem com uma flor !

E 
nem em criança, homem, velha ou velho, seja qual 
for sua condição: sexo, idade, origem, orientação 
sexual, presença de deficiência, etnia, condição eco-
nômica...

Esse dito popular, tão repetido pelos antigos, la-
mentavelmente caiu no esquecimento. 

Pior ainda, a cada dia os relatos de violência se sucedem 
e parece que estão cada vez mais virulentos. É preciso 
lembrar que a violência tem muitas caras, além do uso da 
força física.

Estudos feitos em outros países, além do Relatório Mundial 
sobre a Deficiência (2011), elaborado pela Organização Mun-
dial da Saúde e pelo Banco Mundial, enfatizam a importância 
de considerar as condições específicas deste grupo, que tem 
mais chances de sofrer abuso sexual, maus tratos na infância 
e mais dificuldade de acessar a polícia, ter proteção jurídica ou 
cuidados preventivos.

Como lidar com esta situação?
Uma alternativa é garantir que as pessoas com deficiência te-

nham autonomia e acesso a informações sobre como identificar 
potenciais agressores e se defender.

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado 

por Marta Gil

Marta Gil é consultora na área da Inclusão de Pessoas com 
Deficiência, socióloga, Coordenadora Executiva do Amankay 
Instituto de Estudos e Pesquisas, pesquisadora, colunista da 
Revista Reação; associada da Ashoka Empreendedores Sociais 
e membro do Conselho Curador do Instituto Rodrigo Mendes.
Autora do livro “Caminhos da Inclusão – a trajetória da formação 
profissional de pessoas com deficiência no SENAI-SP” (Editora 
SENAI, 2012) e responsável pelo desenvolvimento da Meto-
dologia SESI SENAI de Gestão e Qualificação Profissional para 
Inclusão de Pessoas com Deficiência.

de São Paulo criou, em maio de 2014 a Delegacia de Polícia da 
Pessoa com Deficiência, que conta com equipe multidisciplinar, 
que foi capacitada para atender este público.

Os dados coletados são alarmantes: de junho a dezembro, a 
Delegacia atendeu diretamente 412 casos – ou seja, uma média 
de 69 casos/mês na cidade de São Paulo. Foram lavrados 90 
boletins de ocorrência e instaurados 34 inquéritos; denúncias que 
chegam pelo serviço Disque 100 e pelos boletins de ocorrência 
(BO) de todo o Estado de São Paulo foram acompanhadas.

Outra inovação foi a criação de um campo específico nos BO, 
para identificar se a vítima tem deficiência. Os dados são igual-
mente alarmantes: entre maio e outubro foram 8.607 registros 
no Estado de São Paulo.

Comentários são desnecessários. A vida é tão rara, nos ensina 
Lenine (“Paciência”).



Aloysio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Sarah de 
Hospitais, especializada em medicina ortopédica, faleceu no 
último dia 25 de janeiro, vítima de insuficiência respiratória, aos 
80 anos. Ele continuava como cirurgião-chefe da instituição. 

Vindo de uma renomada família de médicos do Rio de Janei-
ro, Campos da Paz mudou-se para Brasília/DF recém-formado, 
em 1960, mesmo ano da inauguração da nova capital.

Do barracão de madeira, pintado de azul, denominado: “Pri-
meiro Hospital Distrital de Brasília”, que encontrou quando che-
gou, o médico construiu uma rede, que é hoje, referência não só 
no Brasil, mas também no exterior, com clínicas em Brasília/DF, 
Salvador/BA, São Luís/MA, Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/
RJ, Macapá/AP e Belém/PA.

Com Pós-Graduação em Ortopedia e Reabilitação na 
Oxford University - Inglaterra, e Doutorado em Ortopedia e 
Traumatologia na Universidade Federal de Minas Gerais, ele 

nota

Rede Sarah perde seu fundador

criou em 1975, o “Plano 
para desenvolvimento de 
um programa regional de 
ortopedia e reabilitação”, 
que originou o Instituto 
Nacional de Medicina 
do Aparelho Locomo-
tor - SARAH. Coordenou 
também o Comitê de 
Saúde da Assembléia 
pré-Constituinte Comissão Affonso Arinos.

Muitos pacientes que passaram pelo Sarah escreveram nas redes 
sociais sobre o médico, lembrando que ele os tratava com base no 
potencial de cada um e não nas suas dificuldades. O jornalista paulista 
Jairo Marques, por exemplo, que também foi atendido em Brasília/DF, 
lembrou em seu blog: “aprendi com esse médico que deficiência não 
tem mi-mi-mi, e não bloqueia a vida das pessoas, mas sim, exige uma 
maneira nova de se relacionar com o corpo e com os seus potenciais. 
O modelo Sarah, tão ferozmente defendido e propagado pelo doutor 
Campos da Paz, transformou e realinhou vidas de milhões de pessoas, 
muitas vezes sem esperanças de dias melhores”.
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Cão Inclusão
associações

O 
conceito ainda não é 
muito conhecido no 
Brasil, mas já é bastante 
difundido nos Estados 
Unidos e em alguns pa-

íses da Europa. Os chamados “cães de 
assistência”, treinados para ajudar no 
dia a dia de pessoas com algum tipo 
de deficiência, se dividem em 3 grupos: 
os mais conhecidos são os cães-guia, 
que auxiliam cegos; os cães ouvintes 
trabalham com pessoas com deficiências  
auditivas e os cães de serviço auxiliam 
pessoas com todos os outros tipos de 
deficiências, desde autismo até cadei-
rantes.

Billy Saga, rapper, ator, publicitário, 
artista plástico e presidente da ONG Mo-
vimento SuperAção, entre outras ativi-
dades, é o primeiro a receber um “cão 

de serviço” treinado pela “Cão Inclusão”, 
projeto social da empresa Tudo de Cão, 
de São Paulo, especializada em ades-
tramento. A ideia se concretizou em 
2013, depois de um longo período de 
planejamento. 

A zootecnista e adestradora Sara Favi-
nha, e o marido  Leonardo Ogata, são os 
fundadores. A eles se juntaram Victoria 
Pryor, veterinária  e conhecida de anos 
em competições do esporte Agility, e 
Marina White, amiga de Vitória e forma-
da em Rádio e Televisão, que ficou com 
o marketing e a captação de recursos. 
“Começamos pelos cães de serviço, pois 
no Brasil não havia nenhuma iniciativa 
nesse sentido para os cadeirantes e exis-
tem muitas pessoas que precisam. Já 
existem algumas escolas para cães-guia, 
mas na época, não havia nenhuma para 
cães de serviço”, conta Sara. “A procura 
por um cão para outros tipos de defici-
ência e necessidades é muito grande 

e esperamos no futuro conseguir 
atender várias delas”, garante.

Os “cães de serviço” para ca-
deirantes são treinados para 
ajudar em tarefas como: 

abrir e fechar portas, chamar o eleva-
dor, trazer objetos como o telefone, o 
cobertor, acender e apagar a luz e in-
clusive chamar outra pessoa em caso 
de emergência. O treinamento é perso-
nalizado e planejado de acordo com as 
necessidades e a rotina da pessoa que 
ficará com o cão.

A adestradora explica como pode ser 
feito o treinamento: “existem duas for-
mas de realizar o projeto. Uma é con-
tando com o patrocínio de empresas e 
nesse modelo o filhote vai para uma 
família socializadora durante um ano, 
que vai apresentar o mundo para ele. 
Depois, ele volta para a Cão Inclusão e 
fica mais 8 meses para seu treinamento 
específico e só então é entregue à pes-
soa com deficiência. No outro modelo 
que criamos, a família do interessado 
pode ser responsável pelos custos do 
treinamento do cão e, para baratear o 
processo, o filhote já vai desde os dois 
meses de idade para a casa do seu fu-
turo usuário. Lá ele recebe aulas três 
vezes por semana até ficar pronto, com 
pelo menos 1,6 anos de idade”.

Não é um projeto barato: no primeiro 
modelo, a Cão Inclusão é responsável 

cães de serviço são os novos amigos das pessoas com deficiência !



pela compra do filhote, todos os custos 
veterinários e alimentação, inclusive a 
hospedagem nos primeiros dois anos, 
acompanhamento trimestral até o fim da 
vida do cão e sua aposentadoria. Nesse 
modelo o custo total é da ordem de 
R$ 100 mil, daí a importância do apoio 
financeiro externo. No segundo modelo, 
a pessoa arca com aproximadamente R$ 
1 mil por mês em treinamento durante 
os dois primeiros anos.

Toddy é o primeiro cão a ser treina-
do, bastante ativo e de porte grande. 
“Por conta disso, ele precisava de uma 
pessoa que estivesse disposta a lutar 
pela causa, que tivesse uma rotina muito 
agitada e precisaria ser um paraplégico 
e não um tetraplégico. Conhecemos o 
Billy através do Movimento Superação, 
do qual ele é presidente”, explica Sara.

O arranjo parece estar dando muito 
certo: com pouco mais de um mês de 
convívio, Billy é só elogios: “Em pouco 
tempo viramos amigos. Foi um presente 
que ganhei. Tê-lo em minha vida é uma 
honra indescritível. Espero ser digno de 
devolver a alegria que o Toddy traz para 
minha vida e acredito que, uma forma 
de fazer isso, é lutar para que essa es-

pecialidade de cão seja regulamentada 
por Lei e receba mais incentivos, para 
que eles se tornarem viáveis para mais 
e mais pessoas”, afirma Billy Saga. Toddy 
tem até página no face: www.facebook.
com/pessoaprimeira.

Sara dá um recado para as pessoas 
interessadas em se cadastrar para rece-
ber um cão e também para colaborar: 
“se você se encantou com o projeto e 
acredita que um mundo inclusivo é um 
lugar muito melhor para se viver, par-
ticipe da Cão Inclusão através do site:  
www.caoinclusao.com.br”.

1)  como você conheceu a Cão 
Inclusão?  por que foi escolhido 
como a primeira pessoa a ter um 
cão treinado por eles? 

Conheci através de uma amiga que 
trabalha com eles, a Marina, que me apre-
sentou para uma parceria com a nossa 
ONG Movimento SuperAção. A sinergia 
nos projetos foi instantânea e a energia 
das pessoas envolvidas também. Em 
pouco tempo viramos amigos. Por eu 
ser um cidadão que milita pela causa e 
ter o perfil ativo que combina com o To-
ddy, fui estrategicamente escolhido para 
ser o beneficiado. Foi um presente que 
ganhei. Tê-lo em minha vida é uma honra 
indescritível. Espero ser digno de devolver 
a alegria que o Toddy traz para minha vida 
e acredito que uma forma de fazer isso é 
lutar para que essa especialidade de cão 
seja regulamentada por Lei e receba mais 
incentivos para tornarem-se viáveis para 
mais e mais pessoas.

2) desde quando está com o Toddy?
Quase 1 mês
3) como está sendo a adaptação 

de vocês? você já teve outros ca-
chorros?

Ótima. Sim, já tive outros cães.
4) no quê ele ajuda você em seu 

dia a dia?
Estamos finalizando o treinamento. A 

princípio estou apenas reforçando trei-
namentos básicos como pegar coisas 
no chão, apagar a luz e pegar coisas 
na gaveta. Mas ele tem potencial para 
outras atividades também, que o Ades-
trador Léo da Cão Inclusão pode detalhar 
melhor.

5) considerações gerais que quei-
ra fazer

O Toddy é incrível. O Brasil precisa 
urgente tornar lei a permanência de cães 
de serviço em locais públicos e fomentar 
o treinamento de mais cães para atender 
uma parcela crescente de pessoas que 
possam ser beneficiadas com esse lindo 
projeto. Acompanhem o dia-a-dia dele 
em www.facebook.com/pessoaprimeira
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Projeto Curupira leva 
Educação Inclusiva ao Amazonas

educação

S
er da mitologia indígena, o 
Curupira é figura popular no 
folclore de todo o Brasil, co-
nhecido como protetor das 
caças e dos animais indefesos. 

Vive no corpo de um menino, tem os pés 
ao contrário, com calcanhares voltados para 
frente e os dedos para trás. É conhecido 
como o “deus” que protege a floresta. 

Nada mais justo que sua escolha para 
ser o nome de um projeto do  Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Amazonas (IFAM), sediado em 
Manaus/AM. O nome reúne e simboliza 
as temáticas tratadas pelo projeto como a 
deficiência, o exótico, o incomum, simbo-
lizados nos pés do Curupira, e no que ele 
representa enquanto protetor da floresta 
e dos seres que a habitam. 

A unidade faz parte da rede nacional de 
Institutos Federais que trabalham com ên-
fase na educação tecnológica. Iniciado em 
2007, o Curupira aprofundou o trabalho 
desenvolvido desde 2002 pelo Núcleo de 
Atendimento a Pessoas com Necessida-
des Especiais (NAPNE).  Foi criado com o 
intuito de ampliar e aprofundar as ações 
voltadas à inclusão de alunos com defici-
ência em seu ambiente de aprendizagem. 
“Hoje a ênfase do projeto é na capacitação 
de professores em educação especial e 
na adaptação de materiais pedagógicos 
acessíveis”, expli-
ca o coordenador 
do grupo, Dalmir  
Pacheco, o primei-
ro doutor titulado 
pelo Programa de 
Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM). No último mês de 
dezembro, ele defendeu sua tese de dou-
torado justamente sobre a experiência do 
Curupira. O professor tem deficiência físi-
ca, derivada de uma paralisia infantil.

O projeto oferece para  professores 
e funcionários administrativos cursos de 
Educação Especial: um de aperfeiçoamen-
to com 180 horas, voltado para todos os 
profissionais que tenham interesse pela 
temática. O outro é uma Especialização 
em Educação Especial, com duração de 
420 horas, dirigido, preferencialmente, 
para professores. Todos os cursos são re-
alizados com chancela do Ministério da 
Educação.

A partir de 2010, o projeto começou a 
investir na construção de materiais didá-
ticos acessíveis. Assim, foram produzidos 
livros didáticos e paradidáticos, manuais 
e cartilhas. O diferencial é que esses ma-
teriais vêm impressos, em áudio e em 
Libras, ou seja, todos podem ter acesso. 
O projeto apresenta também seminários e 
palestras abertos ao público, com temática 
voltada a pessoas com deficiência. 

Pacheco acredita na inclusão por meio 
da educação. Sua tese tem o título de  
“Políticas Públicas e a visibilidade da pes-
soa com deficiência: um estudo de caso 
do Projeto Curupira”. De acordo com ele: 
“algumas pessoas comentaram que tenho 
uma visão muito otimista da situação. Não 
sei se é otimismo, vejo mais como rea-
lismo. Quem como eu, com deficiência, 
frequentou uma escola nos anos 70, sabe 
muito bem do que estou falando. As con-
dições para permanecer na escola eram 
mínimas. O entendimento era outro”. 

O professor afirma que as coisas de 
fato começaram a mudar a partir dos anos 
80, com a adoção do paradigma inclu-
sivo, que tirou a culpa pelas limitações 
do sujeito com deficiência, e passou a 
trabalhar o ambiente, os recursos e proce-

dimentos adequados para uma verdadeira 
inclusão. Junto à mudança de concepção, 
veio a criação de todo um aparato legal, 
começando pela Constituição de 1988 
e, posteriormente, a LDB 9394 de 1996. 
“Os números expressivos de pessoas 
atendidas pelo Projeto Curupira (2.390 
passaram pelos cursos até 2014), seja 
na formação de profissionais, nas obras 
didáticas acessíveis, nos cursos de Libras, 
Braile, Sorobã, Orientação e Mobilidade, 
Audiodescrição, Educação Especial, com-
provam que as políticas inclusivas, podem 
de fato, se materializar, desde que as con-
dições mínimas de acessibilidade sejam 
oportunizadas”, garante Pacheco.

“Sabemos que muito do que foi feito 
ainda é pouco em relação à dimensão da 
problemática, mas estamos dando os pri-
meiros passos, desbravando as primeiras 
trilhas, outros deverão aprimorar. As leis 
sozinhas não garantem tudo, a sociedade 
deve cobrar o cumprimento delas. A alega-
ção de que a escola não está preparada é 
uma confissão de culpa e descumprimen-
to da Lei. Nunca estará, se essa parcela de 
23,9 % da sociedade, por lá não circular. 
Diz a máxima da publicidade que quem 
não é visto, não é lembrado. Só nos torna-
remos visíveis se estivermos presente em 
todas as esferas da sociedade”, conclui.
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Quais são as melhores empresas para 
trabalhadores com deficiência ?

trabalho

P
ara responder a pergunta, 
o governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 

Deficiência e parceria com a Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE) e a consultoria i.Social, criou 
um prêmio que distinguiu as melho-
res experiências. Os vencedores fo-
ram conhecidos em 10 de dezembro 
último, em cerimônia no Palácio dos 
Bandeirantes.

A premiação teve como objetivo dar 
visibilidade às boas práticas relacio-
nadas à inclusão profissional de pes-
soas com deficiência, ao reconhecer 
e estimular as demais organizações 
a aperfeiçoarem seus programas de 
respeito à diversidade.

A primeira colocada foi a Serasa, 
seguida do Citibank e Itaú Unibanco. 
Participaram 56 empresas públicas e 
privadas que apresentaram suas expe-
riências de inclusão profissional. Elas 
foram avaliadas em gestão, potencial 
de reaplicação e multiplicação das ini-
ciativas, grau de sustentabilidade dos 

A comunicação para surdos recebe 
atenção de cerca de 45% das empre-
sas, que disponibilizam intérprete de 
Libras e, 17%, telefone para surdos. 
Em 69%  existe um canal específico 
para os funcionários solicitarem re-
cursos e adaptações. Para o público 
externo, 35% das organizações inscri-
tas possuem website acessível e 25% 
têm canal de atendimento voltado para 
pessoas com deficiência auditiva.

As 10 empresas finalistas foram: Ci-
tibank Brasil, Deloitte, Ernst & Young, 
IBM, Itaú Unibanco, Magazine Luiza, 
Odebrecht Realizações Imobiliárias, 
Sebrae-SP, Senac e Serasa Experian.

projetos de acessibilidade, promoção 
da inclusão social, autonomia e inde-
pendência da pessoa com deficiência 
no ambiente de trabalho e realização 
de suas funções.

O conjunto das 56 inscritas empre-
gam 11.517 funcionários com defici-
ência. Entre elas, um terço são total-
mente acessíveis, sendo que 89% têm 
entradas acessíveis, 86% dispõem de 
banheiros adaptados e 83% contam 
com elevadores. A comissão julgadora 
do Prêmio constatou que 73% das or-
ganizações apresentam acessibilidade 
para pessoas com deficiência física em 
suas áreas comuns, como: salas de 
reunião, refeitórios e auditórios. 

Apesar de rampas, piso e entradas 
planas favorecerem as pessoas com 
deficiência visual, o piso tátil direcional 
ou de alerta está presente em ape-
nas 25% das empresas. A premiação 
também registrou que 61% disponi-
bilizam mobiliário acessível (mesas, 
bebedouros, máquina de ponto), 44% 
oferecem software de voz, 53% lupas 
de aumento e 7,7% contam com im-
pressora braile.



A campeã Serasa Experian !

“Recebemos o resultado da premiação com 
muita satisfação e sentimento de dever cumprido. 
Há anos a Serasa Experian investe nas melhores 
práticas de mercado voltadas aos trabalhadores com algum tipo de deficiência. Como 
empresa cidadã, o tema Diversidade & Inclusão faz parte dos valores e da cultura da em-

presa, possibilitando um ambiente livre de preconceitos, onde as pessoas 
são valorizadas e respeitadas em suas particularidades”, disse o diretor de 
Desenvolvimento Humano da Serasa Experian, Guilherme Cavalieri. 
“Todas as práticas da empresa resultam numa inclusão verdadeira, com 
profissionais valorizados e engajados, assim como líderes comprometidos 
com a inclusão e seguros para contratarem pessoas com qualquer tipo de 

deficiência”, acrescentou Cavalieri.
A Serasa é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de 

decisões das empresas. As quatro unidades em São Paulo, por exemplo, possuem acessibilidade. 
A sede é certificada pela Fundação Vanzolini por estar em plena conformidade com a NBR 9050. 
Desde 2008, a empresa dispõe de um Jardim Sensorial voltado especialmente às pessoas 
com deficiência visual. O jardim reúne vários tipos de plantas com diferentes cheiros e texturas. 

Também dispõe dos softwares leitores de tela e impressoras que imprimem em braile 
e alto-relevo com texturas diferenciadas para pessoas com deficiência visual. Além disso, 
disponibiliza intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para facilitar a comunicação 
com os surdos em reuniões, treinamentos e palestras. Sua cultura organizacional e gestão 
também são voltadas para a inclusão. A empresa possui uma Política de Não Discriminação 
e Promoção da Diversidade, se empenha no processo de recrutamento e seleção e tem 
uma gestão especializada. 

Vale lembrar que, em 2012, no 26º Fórum de Empregabilidade Serasa Experian, nas-
ceu a Rede Empresarial de Inclusão Social que conta com cerca de 70 empresas que se 

reúnem periodicamente para promover a inclusão 
no mercado de trabalho, por meio do comparti-
lhamento de conhecimentos e identificação de 
boas práticas, da articulação de contatos, parcerias 
e projetos para o desenvolvimento de produtos 
e serviços conjuntos visando a qualificação pro-
fissional e a facilitação da contratação e retenção.

nota

Laís Souza:
Pensão foi sancionada

A lei que concede pensão vi-
talícia à ex-ginasta Lais Souza foi 
sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff e publicada no Diário Ofi-
cial da União, em 13 de janeiro de 
2015. Ela vai receber mais de R$ 4 mil mensais. 
Laís tem 26 anos e era uma atleta de elite quando 
ficou tetraplégica ao sofrer um acidente em um 
treino, no início de 2014, na preparação para os 
Jogos Olímpicos de Inverno, onde iria disputar pela 
equipe brasileira de esqui acrobático. Sua carreira 
foi desenvolvida na ginástica artística, tendo repre-
sentado o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2004 
(Atenas) e 2008 (Pequim). A pensão vitalícia à 
ex-atleta já havia sido aprovada pela Câmara dos 
Deputados (em junho/2014) e pelo Senado (em 
dezembro/2014). Faltava apenas a sanção de Dilma 
Rousseff para o mecanismo ser oficializado. O valor 
estipulado é o máximo para esse tipo de auxílio 
mediante regime de previdência social. A despesa 
sairá do programa orçamentário de indenizações e 
pensões especiais da União, e o benefício não será 
repassado a eventuais herdeiros da atleta.

A proposta de pensão para Laís é de autoria dos 
deputados Rubens Bueno (PPS-PR) e Mara Ga-
brilli (PSDB-SP). A principal alegação para a criação 
do benefício é que a ex-ginasta é de uma família 
humilde de Ribeirão Preto/SP, precisa custear o 
processo de recuperação. Depois de um período 
longo de tratamento nos Estados Unidos, Laís voltou 
ao Brasil. “Sou muito positiva. Estou determinada e 
sei que ainda terei que enfrentar muitas situações de 
adaptação. Tenho esperança de andar, de recuperar 
algum movimento, alguma sensibilidade”, afirma a 
ex-ginasta.
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Revista Reação mais forte
no Rio de Janeiro !!!

rio de janeiro

U
ma nova aposta marca as 
comemorações dos 450 
anos da Cidade Maravi-
lhosa e as Paralimpíadas 
de 2016: a parceria entre 

a Revista Reação e o BLA !
Após nos conhecermos durante a RE-

ATECH do ano passado, eu Fábio Gui-
marães (BLA) e Rodrigo Rosso (Revista 
Reação) mantivemos contato quase que 
diariamente, sempre conversando muito 
sobre como a Revista Reação poderia 
ter uma distribuição, uma penetração 
maior junto às pessoas com deficiência 
cariocas e um trabalho promocional e 
comercial ainda mais efetivo no Rio de 
Janeiro. E também, sobre a evolução dos 
trabalhos do meu Projeto BLA - Busco 
Legados de Acessibilidade, e como po-
deria expandir essa proposta para qual 

me dedico desde 2013.
Desse contato, nasceu uma amiza-

de. Dessa amizade, nasceu uma grande 
parceria, que a partir de agora, coloca-
mos em prática e que vai, certamente, 
impactar a vida das pessoas com defici-
ência, familiares, profissionais do setor 
e a todos os que, de alguma forma ou 
de outra, tem envolvimento com a causa 
das PcD e com a acessibilidade de forma 
mais ampla.

Fui a São Paulo no início desse ano 
e batemos o martelo: a partir de agora, 
eu e o BLA, seremos o “braço da Revista 
Reação” no Rio de Janeiro !

Agora, o Rio tem BLA... e tem Revista 
Reação... Unidos e mais fortes para levar 
informação de qualidade sobre PcD e 
acessibilidade para o Rio e para o Brasil !

Desde julho de 2013, quando sentei 

em uma cadeira de rodas para entender 
as dificuldades que uma Pessoa com 
Deficiência poderia ter nas ruas do Rio 
de Janeiro,  jamais pensei chegar a este 
momento. 

“Não sou cadeirante, mas... 
  e se fosse?”

Não sou tantas coisas mas... posso 
ser. Participei, com minha cadeira de 
rodas, de alguns eventos na Praia de Co-
pacabana. Visitei Projetos como o “Praia 
para Todos” e o “Adapt Surf”, em Copa-
cabana e Barra da Tijuca. Participei de 
Eventos na OAB-RJ, Ministério Público, 
Secretaria da Pessoa com Deficiência e 
Conselho  Municipal das PcD, entre ou-
tros. Visitei Instituições, como: ANDEF - 
Associação Niteroiense dos Deficientes e 
ABBR - Associação Brasileira Beneficente 
de Reabilitação.  

Fui às Feiras  REATECH, em São Pau-
lo... e REHACARE, em Dusseldorf, na 
Alemanha, em 2014. 

Fui solicitado pela organização da “Rio 
2016”, para utilizar o meu slogan – “Não 
sou cadeirante, mas... e se fosse?” – em 
um Programa interno de sensibilização 
com seus funcionários. 

Participei com a equipe da “Rio 2016” 
de uma Oficina de Sensibilização dos 
funcionários e análise de rotas acessí-
veis em Copacabana. Também recebi o 
convite da  Rio 2016 para ser “Voluntário 
Pioneiro” na preparação para a Olimpía-
da e Paralimpíada 2016.

 Conheci pessoas nesse cami-
nho que lutam pelos direitos das Pesso-
as com Deficiência já há muito tempo, 

Parceria com o BLA – Busco Legados de Acessibilidade 
marca nova fase e fortalecimento da distribuição

e penetração da publicação no estado...

por Fábio de Seixas Guimarães

Com Equipe da Rio 2016
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gente muito boa, ativa, ativista, realista, gente que fez e que 
faz, como: Izabel Maior, Andrei Bastos, Geraldo Nogueira, 
Tatiana Rollin, Mara Gabrilli, Deborah Prates, Regina Cohen, 
entre tantas outras.

Nesta trajetória, fiz algumas entrevistas para o Telejornal 
Bom Dia Rio - TV Globo, Jornal O GLOBO, Jornal da Barra - O 
GLOBO, Revista Let News, Telejornal Brasil Urgente - TVBAND, 
por exemplo.

Em tão pouco tempo de envolvimento com a causa da 
PcD, fico orgulhoso e até assustado com a projeção que esse 
projeto já alcançou, sendo em menos de 2 anos, já conhecido 
não só no Rio, mas em várias partes do Brasil e apoiado por 
tanta gente de peso. Isso é contagiante e me dá forças para 
continuar em frente, sabendo que o trabalho está só come-
çando... ainda tem muito a se fazer, principalmente no Rio. 

O Projeto BLA, que começou como: “Busco Legados de 
Acessibilidade”, hoje entendo que tem que mudar para: 
“Buscamos” esses legados...

Com Augusto Fernandes, Encarregado da Acessibilidade
na olimpíada e paralimpíada 2016

Nesse “buscamos”, encontrei em Rodrigo Rosso - Diretor/
Editor da Revista Reação - um parceiro implacável ! 

Por isso assumi, com ele, o compromisso de representar a 
Revista Reação no Rio de Janeiro a partir de Fevereiro de 2015.  

Nessa nova empreitada, vamos aumentar ainda mais a dis-
tribuição da Revista Reação no Rio. Vamos visitar instituições, 
estreitar os laços com as lideranças cariocas do movimento, 
fazer parcerias.

Juntos – BLA e REAÇÃO – temos a certeza que vamos agitar 
o Rio de Janeiro e  o movimento da Pessoa com Deficiência 
em todo o estado. Mas para que isso dê mesmo muito certo, 
e com a rapidez e consistência que sonhamos, convoco a 
TODOS os cariocas e fluminenses que se juntem a nós !!!

  

Uma rampa com inclinação absurda, em Copacabana

Feira REHACARE em Dusseldorf - Alemanha - Setembro de 2014

Em 2014: selada a parceria entre o BLA e a Revista Reação

rio de janeiro

FdSG - Fábio de Seixas Guimarães 
não é cadeirante (mas e se fosse ?), é paulista radicado 
no Rio de Janeiro desde 1978. Foi oficial da Marinha até 
1995, quando deixou o serviço militar para trabalhar na 
Rede Globo, onde foi Diretor de programas de TV. Poste-
riormente, passou a ser produtor independente. É o criador 
e responsável pelo Projeto BLA e da empresa ASA– Ações 
e Soluções de Acessibilidade. 
Site: www.buscolegados.com
E-mail: buscolegados@gmail.com



nota

BLA - BUSCO LEGADOS 
DE ACESSIBILIDADE

ESPAÇO RIO 2015-2016

www.buscolegados.com www.facebook.com/bla2014e2016

FDSG - Fábio de Seixas Guimarães

Não sou cadeirante mas... e se fosse ?

Espaço Ideal Eventos: Locação de salas com 30,80 e 100 lugares
e um Foyer para eventos Corporativos e Particulares. Tudo isso

no coração Financeiro e Cultural do Rio de Janeiro/RJ.

Rua Santa Luzia, 760 - Centro - Rio de Janeiro/RJ
Contato: (21) 2533-1878 ou (21) 98459-6819

casaortopedicarj
www.

.com.br

CONHEÇA !CONHEÇA !LO
CA
CE

LO
CA
CE

Brasil
LOCAÇÃO DE ESCALADORES DE 

ESCADAS PARA CADEIRAS DE RODAS

Email: locacebrasil@gmail.com

Coordenação de 
Programas Especiais / Programa Pessoa com Deficiência

Tel.: (21) 3213-9163

E-mail: programapcd@cieerj.org.br

Cariocas poderão aproveitar o  “Praia para Todos” até maio !
O Programa, instalado em dezembro passado pelo 7º ano nas praias 

da Barra da Tijuca e de Copacabana no RJ, estará à disposição dos inte-
ressados até 17 de maio. Este ano oferece algumas novidades como o 
“Desafio de Vôlei Sentado” e o “Beach Soccer”.

Continuam à disposição as atividades tradicionais de esporte adaptado 
e lazer como banho de mar com cadeiras anfíbias, vôlei sentado e surf 
adaptado (somente na Barra da Tijuca), Stand up paddle e handbike 
(somente em Copacabana), frescobol, jogos recreativos e piscininha 
infantil. Também foram colocadas esteiras para passagem de cadeiras de 
rodas, vagas de estacionamento reservadas, rampas de acesso à areia 
e sinalização sonora. A organização é do Instituto Novo Ser, que conta 
com vários patrocinadores. As atividades são gratuitas e coordenadas 
por profissionais capacitados das áreas de educação física, fisioterapia e 
terapia ocupacional, além de estagiários e voluntários do Instituto.  Ao 
todo, são cerca de 25 pessoas envolvidas por dia.

A intenção do Novo Ser é consolidar e expandir a ação para que a aces-
sibilidade se torne uma realidade em todas as praias cariocas. O objetivo 
é aumentar a integração da pessoa com deficiência com a natureza e o 

esporte, promover mais sociabilidade e 
despertar a atenção da opinião pública 
para a falta de estrutura adequada em 
uma cidade que sediará os próximos 
Jogos Paralímpicos, em 2016. O pro-
grama funcionará até março com todas 
as atividades e até maio somente com 
o banho de mar, aos sábados e domingos das 9h às 14h. Em Copacabana 
está montado entre os Postos 5 e 6, e na Barra da Tijuca no Posto 3.

São Paulo também dispõe do programa “Praia Acessível”, em funcio-
namento desde 2010 aos sábados, domingos e feriados, em parceria 
do governo do Estado com as prefeituras. Este ano termina em 18 de 
fevereiro, com 12 municípios do litoral paulista e 9 prainhas de água 
doce do interior que contam com o banho de mar. As cadeiras anfíbias 
foram entregues em: Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Ilhabela, 
Mongaguá, Santos, São Sebastião, São Vicente, Praia Grande, Cananeia e 
Ubatuba. No interior, nas prainhas de: Rosana, São Manuel, Iguape, Itapura, 
Panorama, Avaré, Presidente Epitácio, Rifaina e Caconde. 
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ECOSPORT  2.0 SE POWERSHIFT  15/15
VALOR R$ 68.720,
COM DESCONTO
R$ 49.822,

NEW FIESTA  TIT. POWERSHIFT 1.6L 15/15

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE SUPERFOR

Fotos meramente ilustrativas. Ecosport 2.0 SE Powershift com Desconto R$ 49.822,00 à vista (isenção de IPI+ICMS). o New Fiesta Hatch Titanium com Desconto  
R$ 45.471,70. Veículos anunciados na pintura sólida. Preços e condições informadas de acordo com a política comercial de vendas diretas Janeiro/2015. 
Consulte nossos profissionais e saiba a documentação necessária. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

www.superfor.com.br

Na cidade somos todos pedestres.

AQUI NA SUPERFOR TEMOS AS MELHORES CONDIÇÕES DE NEGÓCIOS COM GARANTIA DO MELHOR ATENDIMENTO.
Lapa: Av. Ermano Marchetti, 712
Pinheiros: R. dos Pinheiros, 801
Taubaté: Av. Nove de Julho, 129

•  Butantã: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 538
•  ABCD: Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 2.320
•  São José dos Campos: Av. Juscelino Kubitscheck, 5.525
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Nova composição do Congresso 
determinará nova Frente Parlamentar 

da Pessoa com Deficiência !

política

O
s novos deputados fe-
derais e senadores que 
atuarão até 2019 toma-
ram posse em 1º de fe-
vereiro de 2015. Assim 

como o novo presidente da Câmara e 
do Senado. 

Com as eleições 2014, houve uma ex-
pressiva renovação nas bancadas e agora 
o momento é de movimentação para a 
formação das comissões e início dos tra-
balhos em diferentes áreas. Só entre os 
deputados federais são 224 novos nomes 
eleitos. A Frente Parlamentar do Congres-
so Nacional em Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, por exemplo, que 
congrega os parlamentares – deputados 
federais e senadores – envolvidos com as 

causas de interesse 
das pessoas com 
deficiência, perdeu 
sua presidente – 
Rosinha da Adefal 
(PTdoB/AL) – que 
não foi reeleita.

Ela é uma Frente 
Parlamentar Mista e 
precisa ser reativada 

para entrar em funcionamento. São neces-
sárias as assinaturas de um terço dos 594 
deputados e senadores, ou seja, 198 par-
lamentares, pelo menos, para ela vigorar. 
Na legislatura passada o grupo reuniu cer-
ca de 250 participantes. “Esperamos que 
até o fim de feverei-
ro já tenhamos tudo 
bem encaminhado 
e a Frente possa ser 
reativada”, afirma 
a deputada Mara 
Gabrilli (PSDB/
SP), que fez parte 
da formação ante-

rior e continuará na próxima com certeza. 
A forma de escolha do novo presidente, 
assim como os candidatos, vai depender 
dos que demonstrarem interesse em par-
ticipar da Frente da PcD.

“Precisamos identificar, dentre os no-
vos parlamentares, aqueles que abraçam 
a causa da pessoa com deficiência para 
que possamos ter o maior número de pes-
soas comprometidas com a nossa ban-
deira. Isso, independentemente de parti-
do, de ser base ou oposição”, argumenta 
o deputado Otávio Leite (PSDB/RJ), 

bastante atuante, que também já perten-
cia à Frente anterior e que vai continuar 
no grupo.

Conquistas
O balanço da legislatura passada 

foi positivo para o segmento, segundo 
Otávio Leite. Ele enfatiza a discussão 
do projeto da Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI), que foi iniciada ao tempo do de-
bate sobre o antigo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, percorreu o Brasil como 

um todo. “Participei de várias audiências 
públicas no Rio de Janeiro, penso que a 
matéria foi amadurecida e que podere-
mos avançar. Talvez seja esse o principal 
balanço do ano”, afirma o deputado.

Para Mara Gabrilli, os membros da 
Frente tiveram um papel fundamental 
na elaboração do novo texto do projeto 
da LBI, do qual foi relatora. Ela conside-
ra que o documento traz uma série de 
inovações e melhorias nos direitos das 
pessoas com deficiência e espera que 
seja colocado em votação no plenário 
da Câmara nas próximas semanas.     

Leite também lembra que foram 
aprovadas algumas medidas de isenção 
fiscal, benefícios para órteses e próteses, 
equipamentos de tecnologia assistiva, a 
fim de baratear o consumo final daque-
les que precisam desses instrumentos 
para melhorar  sua qualidade de vida. 
“Essas foram as principais conquistas. 
São avanços, não há milagres, é preciso 
luta, empenho e dedicação. Agora, com 
um novo mandato, nossa disposição fica 
completamente renovada e isso nos dá 
um novo impulso”, garante o deputado. 

Gabrilli considera que foram 4 anos 
de bastante trabalho e muitas conquistas 
na Câmara. “Conseguimos, por exem-
plo, colocar um olhar voltado para a 
pessoa com deficiência em projetos do 
governo federal, como o Minha Casa 
Minha Vida, que passou a contemplar 
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política

casas com acessibilidade e a priorizar 
pessoas com deficiência; assim como 
no PRONATEC, o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 
que não contemplava as pessoas com 
deficiência. Aprovamos também a lei 
que definiu uma aposentadoria especial 
para a pessoa com deficiência, que há 
anos estava parada na casa”, lembra a 
deputada. Ela destaca também a criação 
de uma política nacional para os autistas, 
que passou a estender às pessoas com 
autismo os mesmos direitos das pessoas 
com deficiência. 

Os próximos debates
“Um salto de qualidade no nosso traba-

lho será o acompanhamento da execução 
orçamentária”, afirma Leite. “Todos os anos 
o Congresso autoriza o Poder Executivo 
a realizar uma série de gastos, inclusive 
no campo das políticas públicas para as 
pessoas com deficiência. Mas, na prática, 
a execução da maioria dessas despesas 

não acontece. É preciso fiscalizar, detalha-
damente, cada um dos investimentos dos 
programas federais. Há muito discurso e 
pouca prática. Se nós conseguirmos identi-
ficar melhor essas fragilidades, poderemos 
pressionar mais, reivindicar mais, protestar 
mais e, com isso, superar obstáculos e 
obter mais resultados”, afirma.

Os temas que entrarão em pauta se-
rão definidos pelos novos membros do 
grupo e devem surgir ao longo do ano. A 
deputada considera que alguns precisam 
ser discutidos o quanto antes: “Na área 
da educação, por exemplo, a proibição 
das escolas privadas cobrarem a mais 
de alunos com deficiência e a reserva 
de vagas às pessoas com deficiência 
nos processos seletivos de cursos de 
ensino superior”, destaca a deputada.  
Ela também elenca outras questões: “Na 
assistência social, a revisão dos crité-
rios de elegibilidade para o acesso ao 
Benefício da Prestação Continuada; na 
saúde, a proibição de planos de saúde 

discriminarem a pessoa em razão de sua 
deficiência e a facilitação para compra 
de órteses e próteses; na comunicação, 
a garantia de acessibilidade nos serviços 
de telefonia e na televisão; na cultura, 
a reserva de espaços em todos os se-
tores de teatros, cinemas, auditórios, 
estádios, ginásios de esporte e locais 
de espetáculo, assim como nas sessões 
de cinema e teatro; no turismo, a ques-
tão de hotéis acessíveis; melhorias para 
a inclusão profissional da pessoa com 
deficiência e a questão do péssimo es-
tado das calçadas de todo o país, que 
não beneficia apenas os 45 milhões de 
brasileiros com deficiência, mas toda a 
população”, salienta a parlamentar. 

Sem dúvida, temas urgentes precisam 
entrar na pauta dos novos membros da 
Frente que devem ouvir, antes de tudo, 
a sociedade, dando voz aos principais 
interessados. A própria LBI será objeto 
ainda de muita discussão pela polêmica 
que causou até aqui.
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 Nova composição
Além de Mara Gabrilli 

e Otávio Leite, outros 
velhos conhecidos da 
Frente Parlamentar pro-
vavelmente vão conti-
nuar nela, como o ago-
ra senador Romário. 
Também eleito por São 
Paulo, o agora senador, 
José Serra, velho sim-
patizante da causa da 
pessoa com deficiência, 
que pode ser que se 
junte e dê ainda mais 
força ao novo grupo. As-
sim como o candidato a 
presidência e senador  
Aécio Neves. Outros 
que já estavam no grupo 
no ano passado também 
podem continuar, como o 
deputado Agnolin (PDT/
TO), Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP), Arnaldo Jar-
dim (PPS/SP), Geraldo 
Resende (PMDB/MS), 
Jandira Feghali (PCdoB/
RJ), Jean Wyllys (PSOL/
RJ), Walter Tosta (PSD/
MG), entre outros.

Outro fato animador 
para muitos parlamentares 
é que o presidente eleito 
por eles para comandar a 
Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), pode dar um 

outro ânimo no andamento dos processos da casa, dando mais aber-
tura aos assuntos relativos à essa Frente Parlamentar.

Vamos aguardar o andamento dos próximos dias e acompanhar 
de perto a nova formação da Frente. A ABRIDEF – Assoc. Brasileira 
das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas 
com Deficiência, assim como outras entidades do nosso meio, a 
Revista Reação e a sociedade civil, estão atentas e ansiosas para 
essa nova composição. Tem muito a ser feito no Brasil em prol 
dos interesses e direitos das pessoas com deficiência. É preciso 
empenho, boa vontade política e trabalho, e isso, essa Frente já 
provou no passando – sob o comando da ex-deputada Rosinha da 
Adefal – que tinha de sobra. Vamos torcer para que, nessa nova 
formação, a Frente continue nos representando bem e trabalhando 
ainda mais, com ainda mais êxito e resultados !

política

Campanha STOP da ONG Essas Mulheres!
No dia 17 de janeiro de 2015, 

a ONG “Essas Mulheres” lançou, 
com muita alegria, a Campanha 
“STOP” – com o intuito de dar um 
basta à violência contra a mulher, 
seja ela com deficiência ou não. 
A linda madrinha da campanha 
é Brisa Ramos de 29 anos, atriz, 
modelo e que também foi vítima 
de violência contra a mulher.

Somos 23 milhões. São 920 
mil meninas, adolescentes e mulheres com deficiência 
no Brasil, sem políticas públicas em nenhuma das áre-
as, sofrendo todo tipo de violência, sem condições de 
denúncia – ora por falta de preparo dos profissionais da 
área, ora por falta de acessibilidade aos órgãos públicos 
responsáveis. Sofrem violência física, psicológica, moral, 
emocional – na maioria das vezes dos seus próprios 
cuidadores, familiares, amigos – e quando denunciam os 
seus algozes, vem à tona a pergunta: “Quem vai cuidar de 
mim ?”. Isso porque o Estado não se sente responsável 
por ninguém, muito menos por meninas, adolescentes 
e mulheres com deficiência.

Através de uma pesquisa feita pelo Instituto Avon em 
parceria com o Data Popular (Nov/2014),  3 em cada 5 
mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. E 
91% dos homens dizem considerar que: “bater em mulher 
é errado em qualquer situação”. E 1 em cada 5 mulheres 
considera já ter sofrido alguma vez “algum tipo de violência 
por parte de algum homem, conhecido ou desconhecido”.

O parceiro (marido ou namorado) é o responsável 
por mais de 80% dos casos reportados, e 77% das 
mulheres que relatam viver em situação de violência so-
frem agressões semanais ou diariamente. Entre os tipos 
de violência informados nos atendimentos realizados 
pelo “Ligue 180”, os mais recorrentes foram a violência 
física (15.541 relatos), seguida pela psicológica (9.849 
relatos), moral (3.055 relatos), sexual (886 relatos) e a 
patrimonial (634 relatos).

O balanço aponta também que os autores das agres-
sões relatadas são, em 83% dos casos, pessoas que têm 
ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. Diante disso, a 
ONG iniciou a Campanha STOP – “Pelo fim da violência 
contra as mulheres com e sem deficiência”, para servir 
de alerta à sociedade e aos nossos governantes. Para 
participar, envie sua selfie com a palavra “STOP” na palma 
da mão, segurando um cartaz e/ou escrevendo em outra 
parte do corpo. Abuse da criatividade ! Envie as imagens 
para o e-mail: contato@essasmulheres.org. 

Conheça mais do trabalho da ONG pelo site:  
www.essasmulheres.org. 

nota
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ANCINE

M
uito em breve 
os projetos 
audiovisuais 
f i n anc i ados 
com recursos 

públicos federais geridos pela Agência Nacional do Cinema 
– ANCINE – deverão contar com recursos básicos de acessi-
bilidade. As normas foram publicadas em dezembro passado 
(Instrução Normativa nº 116).

O documento, que passou por consulta pública entre abril 
e maio de 2014, estabelece que todos os projetos deverão 
contemplar nos seus orçamentos, serviços de legendagem 
descritiva, audiodescrição e LIBRAS. A Instrução Normativa 
116 é mais uma ação no âmbito das políticas públicas trans-
versais de acessibilidade que vêm sendo desenvolvidas pela 
ANCINE. O tema esteve presente na Agenda Regulatória para 
2013/2014 e, desde então, a Agência vem incorporando a 
questão às suas políticas de financiamento, seja por meio 
do Fundo Setorial do Audiovisual, seja em ações de fomento 
direto. 

Como exemplo, as chamadas públicas do Fundo Setorial do 
Audiovisual já incluem em seus editais a obrigatoriedade dos 
dispositivos de legendagem e audiodescrição no Depósito Le-
gal das obras financiadas com recursos do fundo. O “Programa 
Cinema Perto de Você” contempla com o RECINE – Regime 
Especial de Tributação para o Desenvolvimento da Atividade 
de Exibição – a desoneração de tributos incidentes sobre a 
importação de equipamentos relacionados à promoção de 
legendagem e audiodescrição. E o Prêmio Adicional de Renda 
(PAR - Exibição), que premia complexos com até duas salas 
em função da quantidade e diversidade de filmes brasileiros 
exibidos, condicionou o prêmio oferecido aos vencedores de 
2014 à aplicação em projetos de digitalização ou de adaptação 
das salas ao acesso de pessoas com deficiência.

 norma sobre acessibilidade
na produção audiovisual

arte

Tratamentos, Canções 
e Artes no Instituto 
da Criança do HC

música e arte

O 
Instituto da 
Criança do 
Hospital das 
Clínicas em 
São Paulo/SP, 

foi fundado em 1970, pelo 
então Governador Abreu Sodré, e a inauguração do prédio 
atual foi realizada em 1976. Sua missão é prestar assistência de 
alta complexidade e de excelência a recém-nascidos, crianças e 
adolescentes, por meio de atendimento humanizado e interdis-
ciplinar, integrado ao ensino e à pesquisa. Mensalmente circulam 
nas dependências de todo o complexo HC, cerca de 35.000 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e de operadoras de 
planos de saúde. Entre outros, o ICr possui também o Serviço 
de Onco-Hematologia, que funciona no Instituto de Tratamento 
do Câncer Infantil (ITACI). 

O Instituto realiza procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
de alta complexidade, tratamento de alto risco para recém-
-nascidos, atendimento de Terapia Intensiva, além da assistência 
a doenças complexas e crônicas. 

No setor Humanização, os projetos de voluntariado voltados 
para a música, são realizados por: “Grupo Saracura” e “Músi-
cos do Elo”. Os grupos “Criarte” e a “Mala de Artes da Menina 
Alessandra”, desenvolvem a criatividade através de atividades 
artísticas como: pintura, colagem e desenhos. 

Os grupos Comitê Juvenil e a AVOHC trabalham com pintura 
e o Conselho Familiar com ensino de bordado para acompa-
nhantes. As recreacionistas, subordinadas à Terapia Ocupacional, 
atendem os andares de internação realizando também trabalhos 
artísticos nas brinquedotecas ou nos leitos. 

Os acompanhantes participam com os pacientes das ativi-
dades, de leitura dos livros e rodas de conversa. Em 2014, o 
ICr (http://icr.usp.br) venceu o Prêmio Saúde, da Revista Abril, 
na categoria “Instituto do Ano”, com o Programa Diagnóstico 
Amigo da Criança. 

Foi com muito prazer e alegria que apresentei meu espetáculo 
na Festa de Natal para a garotada ! Parabéns pelo excelente 
trabalho !

por Celise Melo (Celelê)

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, 
autora, educadora, musicoterapeuta e é sucesso de público 
e crítica há mais de 22 anos.
Site: www.celeleeamigos.com.br 
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br  
Facebook: Celelê e Talili 
Fan Page Facebook: Celelê
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Quem não se comunica
se trumbica!

mais eficiente

O 
ser humano 
só consegue 
sobreviver por-
que se comu-
nica e a forma 

mais comum é através da fala 
oral. Porém, muitos tiveram 
essa capacidade prejudica-
da. No entanto, se não falam com a boca, falam com o resto do corpo todo.  
E falam muito !

Caio Cabral, 32 anos, de Itariri/SP, tem paralisia cerebral e arrumou um jeito 
bem diferente para se comunicar com as pessoas. “Eu desenho as letras com a 
cabeça”, ele diz.

A Comunicação Alternativa é um conjunto de técnicas que reúnem fotos, 
desenhos, sinais gráficos e palavra escrita organizados em uma prancha de co-
municação. É assim que Vítor Henriques, 33 anos, de Santos/SP – que também 
tem paralisia cerebral – se comunica. Ele usa uma prancha com os símbolos 
do PCS (Picture Communication Symbols), que são desenhos simples e claros, 
de fácil reconhecimento. “Aponto os símbolos e assim vou formando as frases. 
Quando alguém não entende, fico nervoso, mas com calma tento novamente”, 
conta. O Sistema de Comunicação Bliss também é muito utilizado por pessoas 

com deficiência neuromotora.
A forma mais conhecida é a Libras 

(Língua Brasileira de Sinais), sistema lin-
guístico de transmissão de ideias e fatos, 
que faz com que o surdo fale mais que a 
boca. Luiz Melo, pai de João Vítor Melo, 
que o diga: “para chamar nossa atenção, 
ele faz alguns ruídos, e com Libras enten-

demos tudo o que o João quer nos falar”, explica o pai.
No entanto, há pessoas que só conseguem se comunicar através de gestos e 

expressões faciais. “O Nylmer costuma jogar beijo para dizer SIM e mostra a língua 
para dizer NÃO”, explica sua mãe, Noely Mestre. “O Didi colocava a mão na testa 
quando queria água, mostrava o carro quando queria seu pai”, diz com saudade 
sua cuidadora, Inês Pasquine. “Meu filho Marcos se comunica somente com a ex-
pressão corporal e visual e mesmo dessa forma ele tem uma ótima comunicação”, 
esclarece Denis Oliveira.

Para quem não oraliza, é muito importante se fazer entendido, e usa qualquer 
recurso para isso, basta que as pessoas tenham um pouquinho de paciência  
para ouvir !

por Samara Del Monte

Samara Andresa Del Monte 
é  jornalista, idealizadora da Revista Mais dEficiente, tem paralisia cerebral, 
é cadeirante, se comunica com símbolos bliss e escreve no computador 
usando capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com

nota

Delegacia da PCD em SP 
muda de endereço !

Inaugurada em 
junho passado na 
capital paulista, a De-
legacia de Polícia da 
Pessoa com Deficiên-
cia (DPPD), está em 
nova sede no centro da cidade, o que facilitou 
a acessibilidade, já que agora se localiza em 
andar térreo. 

Resultado de uma parceria entre as se-
cretarias estaduais da Segurança Pública e 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem 
modelo diferenciado e conta com um Centro 
de Apoio integrado por assistentes sociais, psi-
cólogos, intérpretes de Libras, cientista social 
e recursos de tecnologia assistiva, gerido pela 
Organização Social Casa de Isabel, que há 20 
anos atua no enfrentamento à violência contra 
mulheres, crianças e adolescentes (ver maté-
ria na Revista Reação de setembro/outubro 
de 2014). Desde sua criação, a unidade es-
pecializada já atendeu diretamente 412 casos. 
Foram lavrados 90 boletins de ocorrência e 
instaurados 34 inquéritos. Também é feito o 
acompanhamento das denúncias que che-
gam pelo serviço Disque 100 e pelos boletins 
de ocorrência de todo o Estado de São Paulo.

Também a partir de junho passado, os 
BOs registrados por toda a Polícia paulista 
passaram a detectar se a vítima tem algum 
tipo de deficiência. Responsável por apurar 
essas estatísticas, a delegacia especializada 
contabilizou 8.607 registros em todo o estado, 
entre os meses de maio e outubro. Além do 
atendimento direto aos casos que chegam 
pessoalmente à delegacia, os policiais e a 
equipe multidisciplinar oferecem suporte re-
moto ou presencial a outros distritos policiais, 
realizam visitas domiciliares e encaminham 
as vítimas para serviços de proteção social. 
Também capacita policiais para um melhor 
atendimento a vítimas com deficiência: mais 
de 300 alunos da Academia de Polícia já pas-
saram por esse treinamento.

Anote o novo endereço: Rua Brigadeiro 
Tobias, 527 -  térreo – Centro – São Paulo/
SP. O horário de atendimento é de segunda 
a sexta, das 9h às 18h e os telefones são: 
(11) 3311-3380 ou  3311-3381 e ainda 
3311-3383. O e-mail: violenciaedeficiencia@
sedpcd.sp.gov.br



“Beleza Paratleta” !
acontecendo

A
tenção mulheres entre 18 e 
30 anos, preferencialmen-
te praticantes de algum 
esporte ou atividade física: 
este ano ocorrerá a primei-

ra edição do concurso “Beleza Paratleta” ! 
O regulamento será publicado em breve, mas a 

ideia já marca lugar no site www.belezapartleta.com.br 
e na página www.facebook.com/BelezaParatleta. 

“O projeto Beleza Paratleta foi criado com a missão de 
estabelecer novos e importantes conceitos no universo da 
moda e do esporte adaptado em nosso País, quebrando 
paradigmas sociais através de novas formas para captação 
de recursos e visibilidade. Criar conexões para provocar curio-
sidade, inspirar uma população e seus líderes no universo 
da pessoa com deficiência”, explica Salomão Jr, cadeirante, 
idealizador e responsável pelo planejamento do projeto. 
“Sempre admirei o esporte, seus heróis e seus benefícios 
para a saúde física e mental. Em 2012, analisei mais profun-
damente novas tendências inclusivas, o esporte e a moda 
se destacaram. São resultados expressivos, que sinalizavam 
uma transformação de conceitos sociais, através do valor, 
beleza e força dos atletas e modelos”, afirma.

A equipe de organização 
tem nomes experientes, 
como a fotógrafa Kica de 
Castro, que é a coordena-
dora artística, e Fernando  
Guimarães – coordenador 
esportivo eleito pelo Comi-

tê Paralímpico Brasileiro o melhor 
técnico de esporte coletivo de 2013 
por seu trabalho com a seleção 
brasileira masculina de vôlei sen-
tado. “Eles nos inspiraram a focar 
no novo, no revolucionário, e em 

tudo que parece ser impossível, pois dentro de suas 
respectivas áreas de atuação provam que iniciamos 
uma nova era. Assim nasceu o formato do Beleza Pa-
ratleta, onde esporte e moda atuarão 
como propulsores de mudança de 
pensamentos”, garante Salomão Jr. 
Também fazem parte da equipe: 
Deni Braga e Flávio José.

Salomão Jr afirma que o concurso 
não irá endossar apenas o esforço de 
superação, mas o lema é transpor a 
cultura do assistencialismo institucional. “A visão do 
nosso projeto é dar posição de destaque aos atletas 
e modelos como autores de uma nova relação social, 
que inspire o consumo de produtos ligados à nossa 
marca e parceiros, para que os recursos fortaleçam 
o desenvolvimento da Moda Inclusiva e do Esporte 
Paralímpico Brasileiro”, explica.

“As candidatas com algum tipo de deficiência, 
usuárias de aparelhos ortopédicos ou cadeiras de ro-
das, mostrarão suas performances como modelos e 
profissionais atuantes no mercado de trabalho, para 
expor junto à sociedade uma nova visão”, conclui o  
organizador.

Concurso vai destacar a beleza de atletas brasileiras com deficiência...
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Santo André - Av. Ramiro Colleoni, S/N 
Barra Funda - Av. Rudge, 305 
Itaim - Av. Santo Amaro, 526  
Guarulhos - Av. Aniello Patrici, 350 
SJC - Av. Juscelino Kubitschek, 5595  
SJC - Av. Cassiano Ricardo, 2173

11 4979-2000  (Tânia|Luis Roberto|Andréa) 
11 3618-2000  (Miriam|Edineide|Lucinda)
11 3054-3000  (Fábio)
11 2468-5888  (Márcia|Rogério|Carlos)
12 3924-6700  (Angélica|Helaine|Márcio) 
12 3932-2050  (Suzana)
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Tendência Inclusiva

novidade

A 
Revista Digital Tendência 
Inclusiva estreou no dia 
13 de novembro de 2014, 
fruto de minha inspirado-
ra trajetória no universo 

da inclusão. Com a grande vontade de 
abordar temas relevantes como a diversi-
dade, a autoestima, a saúde, a igualdade, 
a educação, as artes e a temas que le-
vam ao questionamento e aceitação do 
universo diverso propiciando bem-estar 
dentro da pluralidade em que vivemos, 
surgiu a ideia da publicação.

Cada detalhe foi minuciosamente trata-
do, para que o leitor se sentisse à vontade 
ao navegar pela revista. Tudo foi elaborado 
com muito critério e atenção, já que é um 
projeto que exige pesquisa e tem como 
objetivo revelar a diversidade que envolve 
as pessoas, a forma de pensar, de agir e 
de viver. Livre de preconceito e rótulos, 

“Tendência Inclusiva” é uma revista que 
questiona e apresenta tendências fazendo 
com que o leitor se sinta integrado, reflexivo 
e à vontade dentro dos temas propostos.

Com design arrojado e sofisticado, a 
revista possui formato bem semelhan-
te aos blogs com postagens sintéticas 
acompanhadas de fotos e vídeos propor-
cionando sempre a curiosidade do leitor. 

Com veiculação quinzenal, as maté-
rias e entrevistas apresentam personali-
dades que fazem a diferença na socie-
dade sejam elas voltadas para o universo 
da pessoa com ou sem deficiência física. 

Assim como seus colunistas colabo-
radores que abordam temas como com-
portamento, educação, saúde mental e 
física, beleza e estética além de ensaios 
fotográficos diferenciados.

Os colunistas colaboradores da “Ten-
dência Inclusiva” são diversificados. Lí-

cia Lima contribui com grande parte da 
revista, pois dá desde a dica de livros, 
filmes e músicas, como possui uma 
coluna chamada “Bio Tendência”, que 
aborda assuntos relacionados ao meio 
ambiente e respeito aos animais; An-
gélica Falci sempre dando dicas rela-
cionadas à saúde mental e psíquica; 
Alissa Hissa dando dicas de beleza; 
Fernanda Coffers fala da nossa saúde 
física e bem-estar; Francisco de Assis e 
Luciane Kadomoto abordam temas na 
área da educação inclusiva e mercado 
de trabalho; Kica de Castro com seus be-
líssimos ensaios fotográficos e sempre 
a participação de outros jornalistas com 
textos enriquecendo a revista.

Na sua 6ª edição, a revista digital 
“Tendência Inclusiva” informa, cobrindo 
e divulgando, através de suas colunas 
eventos inclusivos realizados por todo 
Brasil, tanto no site da revista como em 
sua Fanpage na rede social Facebook. 
Esta é a “Tendência Inclusiva” que veio 
para ficar e mostrar que inclusão é para 
todos !

Conheça, acesse: www.tendenciain-
clusiva.com.br

E no Facebook: https://www.face-
book.com/tendenciainclusiva

por Adriana Buzelin

Adriana Buzelin 
é pessoa com deficiência, 
cursou relações públicas, 
produção editorial e design 
gráfico. Modelo publicitária 
antes de se acidentar, hoje 
faz parte da agência de 
modelos inclusivos Kica de 
Castro. É a primeira mergu-
lhadora tetraplégica mineira 

registrada pela HSA . Com vários cursos relacio-
nados a artes plásticas ganhou o prêmio de honra 
ao mérito com sua obra. É criadora da Revista 
Digital Tendência Inclusiva e encara batalha pela 
inclusão social. 
Site pessoal: http://www.adrianabuzelin.com
Site da revista: www.tendenciainclusiva.com.br

a nova Revista Digital !



Santo André - Av. Ramiro Colleoni, S/N 
Barra Funda - Av. Rudge, 305 
Itaim - Av. Santo Amaro, 526  
Guarulhos - Av. Aniello Patrici, 350 
SJC - Av. Juscelino Kubitschek, 5595  
SJC - Av. Cassiano Ricardo, 2173

11 4979-2000  (Tânia|Luis Roberto|Andréa) 
11 3618-2000  (Miriam|Edineide|Lucinda)
11 3054-3000  (Fábio)
11 2468-5888  (Márcia|Rogério|Carlos)
12 3924-6700  (Angélica|Helaine|Márcio) 
12 3932-2050  (Suzana)

www.itavemafiat.com.br
Na cidade somos todos pedestres. Fotos meramente ilustrativas. Grand Siena Essence 1.6 16V Dualogic 15/15 tabela: R$ 52.025,00 ou R$ 39.235,00 (com isenção 
de IPI e ICMS + desconto Fiat). Novo Uno Way 1.4 Dualogic 15/15 tabela: R$ 43.259,00 ou R$ 33.088,32 (com isenção de IPI e ICMS + desconto Fiat). Consulte preços, descontos, taxas 
e características técnicas para estes e outros planos no ato da compra. Valores para com Isenção e com faturamento direto da Fiat Automóveis. Preço sujeito a reajuste conforme tabela do 
fabricante na data do faturamento válido mediante documentação necessária e cartas de IPI e ICMS para deficiente físico. Frete incluso. Crédito sujeito a aprovação. 
Veículos anunciados na pintura sólida. Gama da Fiat data de 04/02/2015. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

NOVO UNO WAY 1.4 15/15 
8V FLEX CÂMBIO DUALOGIC 

R$ 33.088, 
COM ISENÇÃO DE IPI E ICMS:

R$ 43.259, 
TABELA:

GRAND SIENA ESSENCE 1.6 16V 15/15 
 COM CÂMBIO DUALOGIC

AUTOMÁTICO PLUS 

R$ 39.235, 
COM ISENÇÃO DE IPI E ICMS:

R$ 52.025, 
TABELA:
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Programa para a mobilidade
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A MAIOR REDE DE CONCESSIONÁRIAS DA AMÉRICA LATINA
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Atletas Paralímpicos são premiados
pelo desempenho no ano

esporte

U
ma noite de gala em um hotel no Rio de Janeiro/RJ 
marcou em dezembro passado a entrega dos 
prêmios aos destaques do esporte em 2014. 
Na escolha pelo voto popular,  os vencedores 
foram Terezinha Guilhermina, conhecida como 

a velocista cega mais rápida do mundo, 3 vezes premiada, e 
Leomon Moreno, campeão mundial e artilheiro no goalball, 
que ganhou a láurea pela primeira vez.

Terezinha fez questão de agradecer ao “guia, parceiro, 
amigo e olhos” Guilherme Santana, que corre com ela em 
todas as provas. Já Leomon prometeu que o goalball ainda vai 
trazer muitas emoções ao Brasil. Apesar da presença constante 
tanto da equipe masculina quanto feminina em pódios de 
Jogos Parapanamericanos e no Mundial da modalidade – as 
mulheres foram vice-campeãs em 2003 e os homens con-
quistaram o título inédito em 2014 – o goalball ainda atinge 
um público pequeno. “Nosso esporte já é pouco conhecido 
dentro da comunidade paralímpica, que já é menos conhe-

cida do que o universo olímpico. Então conseguir títulos de 
expressão é algo importante para ajudar na divulgação e no 
incentivo, na busca de apoios até 2016”, disse o vencedor. O 
goalball é disputado por deficientes visuais em uma quadra 
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Atleta de handcycle renova
patrocínio com a Vemex !

Jady Malavazzi, atleta do paraci-
clismo na modalidade handcycle, 
renovou seu contrato de patrocínio 
com a Vemex no início de janeiro, 
com validade até o final de 2016. A 
empresa fornece a handbike de alta 
tecnologia e performance que está 
sendo desenvolvida juntamente com 
o apoio da Shimano Latin América e 
o suporte financeiro da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP). Com 
isso está contribuindo positivamen-
te para que Jady atinja seu principal 
objetivo: participar e obter medalha 
nas Paralimpíadas Rio 2016. Jady tem 
grandes desafios pela frente: além 
da Copa Brasil, onde irá lutar para 
conquistar o 5º título consecutivo de 
campeã, ainda participará do Parapan-
-Americano em Toronto, Canadá. São 
etapas importantes para conseguir 
uma vaga nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016. A atleta treinará em Brasília/
DF, sob supervisão direta da Confe-
deração Brasileira de Ciclismo (CBC). 
“Com dois grandes eventos à vista, 
Parapanamericano e Paralímpiadas 
Rio 2016, a preparação para eu che-
gar nessas competições na melhor 
forma possível exigiram mudanças. O 
ano começou com tudo novo, novo 
local de treinos, novos técnicos, uma 
nova cidade e grandes expectativas. 
É um ano decisivo, com uma tempo-
rada de competições carregada que 
exigirá muito preparo. O ano de 2015 
promete ser cheio de vitórias e desde 
já focando 2016”, comentou a atleta.

esporte

com as mesmas dimensões da de vôlei em partidas de 20 minutos, divididas em 
dois tempos de 10. Três atletas de cada lado se revezam nas funções da arremes-
sadores e defensores e, com arremessos rasteiros, tentam marcar gols no lado 
adversário. A bola possui um guizo em seu interior para que os atletas se orientem 
sobre sua localização.

Confira os atletas premiados em cada modalidade:

Atletismo - Claudiney Batista dos Santos

Basquete em cadeira de rodas - Leandro de Miranda

Bocha - Maciel Sousa Santos

Canoagem - Luis Carlos Cardoso da Silva

Ciclismo - Soelito Gohr

Esgrima em cadeira de roda - Jovane Guissone

Futebol de 5 - Ricardo Steinmetz Alves

Futebol de 7 - Jan Francisco Brito da Costa

Goalball - Leomon Moreno da Silva

Halterofilismo - Márcia menezes 

Hipismo - Sérgio Froés Ribeiro de Oliva

Judô - Willians Silva de Araújo

Natação - Daniel Dias

Remo - Josiane Dias de Lima

Rugby em cadeira de rodas - Alexandre Keiji Taniguchi

Tênis de Mesa - Bruna Alexandre

Tênis em cadeira de rodas - Daniel Alves Rodrigues

Tiro com arco - Andrey Muniz de Castro

Tiro esportivo - Débora da Silva Rodrigues Campos

Triatlo - Jorge Camargo Fonseca

Vela adaptada - Mario Czascke

Vôlei sentado - Renato de Oliveira Leite

Atleta revelação - Rafael da Silva Bonfim Vansolin (halterofilismo)

Melhor técnico individual - Luiz Carlos Araújo (bocha)

Melhor técnico nos esportes coletivos - Alessandro Tosim (goalball)

Personalidade Paralímpica - Ricardo Leyser 
(secretario de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte)
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O CARRO DO 
ANO´2014

A Revista Reação está completando 17 anos consecutivos de pesquisa, onde através do voto direto, 
seus leitores e assinantes, formadores de opinião e usuários de veículos – pessoas com deficiência, 
familiares e também profissionais da área – elegem votando no site ou pelo cupom Carta-Resposta 

encartado na própria revista: “O Melhor Carro Para a Pessoa com Deficiência”...

PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA !!!

1º lugar
NOVO COROLLA (TOYOTA)



2º lugar

3º lugar

4º lugar

NOVO COROLLA (TOYOTA)

NOVO FIT (HONDA)

DOBLO (FIAT)

NOVO CIVIC (HONDA)

HB20 SEDAN  (HYUNDAI) 

SW4 (TOYOTA)



48

RESULTADO DA PESQUISA - 2014

1º LUGAR –  NOVO COROLLA (TOYOTA)

2º LUGAR –    NOVO FIT (HONDA)                    
 
3º LUGAR –    DOBLO (FIAT) / NOVO CIVIC (HONDA) 

4º LUGAR –    HB20 SEDAN  (HYUNDAI) / SW4 (TOYOTA)

5º LUGAR –   CITY (HONDA) / UP! (VW)  /  FLUENCE (RENAULT)

6º LUGAR –   SPIN (GM) / VOYAGE (VW) / SIENA (FIAT)

7º LUGAR –  NOVO SENTRA (NISSAN) / ECOSPORT (FORD)

8º LUGAR – 408 (PEUGEOT)  / NOVO FIESTA (FORD) / PRISMA (GM) 
         
9º LUGAR –   ONIX (GM)  / FOX (VW)  / 308 (PEUGEOT) /
          DUSTER (RENAULT) / LIVINA (NISSAN)

10º LUGAR –  OUTROS 

19 % 

17 %  
 
14 %  

13 % 

11 %

9 %  

7  % 

5 %  

4 % 

1 %

J
á há 17 anos a pesquisa é realizada pela Revista Reação, e acabou se tornando 
tradição no setor e referência para as montadoras de veículos em seus departa-
mentos de Vendas Diretas ou Vendas Especiais. 

As vendas para PcD estão se tornando cada dia mais um negócio competitivo 
para as montadoras e também suas redes de concessionárias em todo o Brasil. 

Afinal, os consumidores com deficiências e seus familiares, hoje são responsáveis por 
uma fatia considerável do faturamento da indústria automobilística brasileira. Os resultados 
dessa Pesquisa são esperados ansiosamente por consumidores e pela própria indústria, 
e acabam sempre servindo de base nas suas decisões. 

Realizada através do voto direto, nessa Pesquisa é o leitor da revista quem expressa 
sua opinião e os resultados são computados ao final. Isso ocorre sem nenhuma inge-
rência ou influência da publicação, a pesquisa é realizada junto aos leitores e assinantes 
da Revista Reação, consumidores de veículos comercializados com isenção de impostos 
para pessoas com deficiências e familiares. 

A pesquisa e o que o é nela levado em conta 
A pesquisa para eleição do “Carro do Ano para Pessoas com Deficiência 2014” iniciou-

-se no mês de  outubro de 2014 e se estendeu até o final de janeiro de 2015. Nesses 
17 anos de trajetória a forma de realização da pesquisa é a mesma. Sempre se inicia no 

final do ano e se estende até o final de 
janeiro do ano seguinta. São sempre cerca 
de 100 dias de votação, onde os leitores 
e assinantes podem votar livremente no 
carro – modelo – de sua preferência. É 
importante deixar claro que o eleitor pode 
optar por qualquer modelo ou marca de 
carro. Isso não quer dizer em momento 
algum, que o modelo escolhido por ele 
seja o modelo ou marca que ele possui. 
Mas sim, o carro de sua preferência ou seu 
objeto de desejo. 

O importante é que o voto é livre !
A cada ano a pesquisa vem consolidan-

do e espelhando o desejo do mercado, e 
a participação do público leitor é bastante 
expressiva. Esse ano, recebemos 1.768 
votos, com quase 80% deles chegando 
através do site da Revista Reação, pela 
Internet. O restante, ainda vem através dos 
Correios, pelo formato de cupom de Carta-
-Resposta – com postagem gratuita – que 
ainda é muito utilizado pelos leitores. 

“Procuramos sempre, nesses 17 anos 
de Pesquisa, manter a lisura e a integridade 
da opinião dos nossos leitores e assinantes. 
Sempre respeitando o voto direto, a opi-
nião do participante da Pesquisa e não a 
da nossa Revista. Sem deixar que qualquer 
influência do mercado interfira no resultado 
final. Uma eleição limpa e justa: essa é a 
marca dessa ação tradicional da Revista 
Reação, por isso é respeitada por todos há 
tanto tempo”, afirma Rodrigo Rosso, editor 
da Revista Reação, idealizador e responsá-
vel pela pesquisa.

Também é sempre bom deixar claro 
que o resultado dessa Pesquisa NÃO tem 
nada a ver com o número de carros mais 
vendidos desse ou daquele modelo men-
cionado nela. Ela é uma “Pesquisa de Pre-
ferência” e não um “ranking de modelos 
mais vendidos” para PcD. 

Não necessariamente os mais votados 
são, na prática, os modelos mais vendidos 
para o público com deficiência e seus fami-
liares, mas certamente são os mais deseja-
dos e admirados por esses consumidores. 

Para a pessoa que vota, alguns itens 
são levados em conta na hora de eleger os 
melhores. O consumidor avalia tudo para 
dar sua opinião, não só os modelos dos 

pesquisa



pesquisa

veículos, a relação custo X benefício, mas também, o atendimento 
da rede de concessionárias. Os votantes certamente levam em 
conta, itens como:

- Beleza;
- Acessibilidade aos comandos de painel;
- Espaço interno e de porta-malas;
- Design e estilo;
- Acessibilidade e transferência;
- Funcionalidade e visibilidade;
- Tecnologia e acessórios;
- Motor, câmbio e suspensão;
- Conforto, desempenho e dirigibilidade;
- Preço e condições de compra;
- Atendimento da rede de concessionárias.

Um “raio X” do trabalho das montadoras !
A parceria entre a Revista Reação e as montadoras de automó-

veis já é um fator conhecido e admirado até, por muitos, nesses 
quase 18 anos de trajetória da publicação. A indústria automobi-
lística apoia a publicação e seus projetos desde o início de suas 
atividades. É uma relação de respeito mútuo que se traduz em 
confiança ano a ano. 

A Revista Reação também é a única publicação no mundo que 

realiza matérias especiais de Test-Drive com carros adaptados e 
que possui uma equipe de consultores especializada no assunto, 
que avalia cada detalhe dos modelos enviados pelas fábricas para 
serem submetidos aos testes durante o ano todo.

“Em praticamente todas as edições da Revista Reação no decor-
rer do ano, fazemos testes com os modelos enviados a nós pelas 
montadoras. Com isso, nossos leitores podem conhecer melhor 
os modelos à disposição no mercado. E para que a informação 
seja a mais completa possível, testamos cada modelo no detalhe, 
indo fundo no uso diário por PcD, passando isso para quem lê, 
tanto os pontos positivos como os  negativos de cada modelo, 
auxiliando o consumidor no momento da escolha da compra do 
seu carro 0Km”, enfatiza Rosso. 

O que pode ser sentido nesses 17 anos de pesquisa, é que ela 
reproduz quase que fielmente sempre, o investimento que cada 
montadora faz na comunicação direta com o público com defici-
ência. Ou seja, salvo raras exceções, quase sempre as montadoras 
que participam mais de ações voltadas diretamente às pessoas 
com deficiência, acabam recebendo mais votos. Aquelas que se 
preocupam em enviar seus modelos para serem testados pela 
Revista Reação, as que estão sempre presentes publicando seus 
anúncios com frequência nas revistas especializadas, participando 
de feiras e eventos, são as que, inevitavelmente, acabam sendo 
as mais lembradas na hora do voto. É a lei da ação e reação.  
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O consumidor responde aos estímulos pro-
duzidos pelas montadoras a ele durante o 
decorrer do ano. 

Os resultados dessa
edição da pesquisa !

O fato de ter lançado o Novo Corolla no 
ano passado, com visual todo renovado 
e com uma campanha agressiva, deu à 
Toyota o ao seu modelo mais tradicional 
e mais vendido no mundo, o título de “O 
Melhor Carro para PcD de 2014” !!!

Depois de algum tempo longe do 1º 
lugar, o Novo Corolla desbancou o Civic 
(Honda) e passou na frente do Fit (Hon-
da), que são concorrentes fortíssimos e 
tradicionais campeões. 

O sobe e desce dos modelos nas co-
locações da Pesquisa de um ano para o  
outro, também marcou essa edição da 
mostra. Vamos conhecer um pouco mais 
de cada um dos modelos citados em suas 
colocações da pesquisa 2014:

Novo modelo... 1º lugar !

O Novo Corolla está sendo um dos 
modelos mais procurados pelos consu-
midores com – e até mesmo pelos sem 
– deficiência e familiares de todo o Brasil, 
desde o seu lançamento. A montadora 
teve até que suspender por um tempo a 
sua comercialização, dado ao fato de não 
conseguir atender à demanda dos consu-
midores. Afinal, não há como negar que 
o Corolla – seja o Novo ou não – é um 
modelo “queridinho do Brasil”. E esse novo 
modelo realmente, mais uma vez, caiu nas 
graças do consumidor. Essa foi a 4ª vitória 
do modelo (Corolla) em 17 edições da 
Pesquisa da Revista Reação.

No 2º lugar um velho conhecido !
A Honda, com seus modelos, está sem-

pre nas primeiras colocações da Pesquisa 

nesses 17 anos. Dessa feita foi a vez do 
Novo Fit figurar na 2ª colocação. O modelo 
também foi todo repaginado e ganhou 
uma legião de novos fãs. 

Um 3º lugar dividido !

Na terceira colocação – com seu público 
praticamente cativo – vem mais uma vez, 
consecutivamente, o Doblo (Fiat). Seguin-
do e reforçando a tendência dos veículos 
para transporte de pessoas com deficiência. 
E ao lado do Doblo, vem ele, dividindo 
espaço, esse ano na terceira colocação...  

o Novo Civic, que foi o campeão da edição 
passada dessa mesma Pesquisa. 

Dois modelos bem diferentes 
na 4ª posição !

Em 4º lugar, dois modelos bastante 
diferentes em suas categorias figuram di-
vidindo o público. Um deles é o HB20 
Sedan (Hyundai), um dos modelos de 
maior procura no mercado desses últimos 
2 anos... um verdadeiro “case” de sucesso 
entre o consumidor com deficiência – mas 

que porém, caiu da 2ª para a 4ª posição na 
pesquisa de 2013 para 2014. 

O outro modelo da 4ª colocação é uma 
SUV, nada mais nada menos que a SW4 
(Toyota), que subiu da 7ª colocação em 
2013 para a 4ª posição em 2014. Resul-
tado provavelmente também, da campa-
nha que a montadora fez em cima desse 
modelo, em função da grande demanda 
sobre o Novo Corolla. 

O 5º e o 6º lugares tiveram 6 
modelos marcando presença ! 

O 5º e o 6º lugares tiveram opiniões 
bastante divididas, mas marcaram a pre-
sença de dois modelos que se mantiveram 
nas posições desde 2013: o City (Honda) 

e o Siena (Fiat)... dois sedans. Junto deles 

está o Fluence (Renault) que na última 

Pesquisa havia ficado em 2º lugar e ago-
ra caiu. Juntamente com o Voyage (VW). 

pesquisa
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Quase 84 mil carros foram vendidos para PcD em 2014 !!!
Mesmo com um ano de mercado retraído, principalmente para a indústria automobilística, que 

amargou queda de vendas no varejo e de produção, o segmento de Vendas Diretas das montadoras, 
onde fica o segmento de Vendas Especiais – que atende aos consumidores com deficiência – tem 
muito o que comemorar. 

Pelo segundo ano consecutivo as vendas para PcD estouraram e aumentaram consideravelmente ! 
Logicamente isso se deve à difusão da informação sobre o enquadramento no benefício das isenções, 
dos familiares das pessoas com deficiência e das PcD não condutoras, abrindo significativamente o 
leque de possibilidades de consumidores potenciais de automóveis 0KM.

Outro volume considerável de consumidores computados também aqui pela nossa redação, foi 
a pessoa com deficiência que compra o seu carro 0Km sem fazer uso dos benefícios a que tem 
direito, seja pela burocracia envolvida ou seja pela opção de modelos importados, por exemplo, 
que segundo as montadoras do segmento Premium, também tem aumentado o atendimento para 
consumidores PcD. Tanto que, algumas delas, com suas fábricas se instalando no Brasil entre 2014 
e 2016, já estão iniciando a criação de departamentos internos específicos para o atendimento ao 
cliente com deficiência.

Desde 2012 o crescimento de vendas para esse segmento vem sendo em torno dos 25%. 
Naquele ano, o número de vendas para PcD ficou acima das 40 mil unidades vendidos. Em 2013 
foi o grande “Boom” desse segmento, com um aumento histórico de mais de 54 % nas vendas, 
devido ao início das compras pelos familiares e não condutores, atingindo então, mais de 62 mil 
carros 0KM para PcD.

Em 2014 não foi diferente... com os números somados de vendas para PcD passados para nossa 
redação pelas montadoras que comercializaram veículos 0KM para PcD em 2014, estamos falando de 
um aumento médio de 35 % nas vendas para esse público específico sobre o ano de 2013. Isso fez 
com que somemos quase 84 mil veículos 0Km vendidos para pessoas com deficiência em 2014 !!!

A Spin (GM) vem subindo, e 

saiu da 8ª colocação em 2013 
para a 6ª posição em 2014. A 
novidade aqui é o UP! (VW)... 
compacto, lançamento e apos-
ta da montadora para aboca-
nhar uma fatia também desse 
segmento.
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João Lucas Domhof Maeda, de Pompéia/SP, 
é o ganhador do da viagem ao Rio de Janeiro !!!

A votação para ele-
ger o “melhor carro 
para pessoas com defi-
ciência” acontece há 17 
anos e é feita junto aos 
leitores e assinantes da 
Revista Reação. Todos 
os anos, a revista pro-
move um sorteio entre 

os eleitores, premiando-os por sua participação. E nessa 17ª edição 
da Pesquisa, sorteamos uma viagem para o Rio de Janeiro, com 
passagem aérea e hospedagem por conta da revista.

E o grande sortudo da vez foi um garoto com deficiência (vítima 
de arma de fogo), hoje com 14 anos, morador da cidade de Pompéia, 
no interior do estado de São Paulo, próximo ao município de Marília/
SP. O nome dele é João Lucas ! Ele participou votando através da 
Carta-Resposta encartada na Revista Reação. João Lucas – com a 
ajuda dos pais – votou no modelo “Air Cross” da Citröen. 

Ele e os pais adotivos: Verônica Maria Domhof e Paulo Yoichi 
Maeda, vão passar momentos bem agradáveis no Hotel Novo Mundo 
(parceiro da Revista Reação) na praia do Flamengo, na cidade maravi-
lhosa. Vão conhecer o Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açucar 
e todas as belezas da cidade maravilhosa. Parabéns João Lucas !!! 

10 modelos diferentes nas 7ª, 
8ª e 9ª colocações !

Modelos de todos os tipos e categorias 
figuraram entre a 7ª e a 9ª colocação da 
pesquisa de 2014. Em 7º lugar aparece em 
2014 o Novo Sentra (Nissan), dividindo o 

posto com o Novo Ecosport (Ford). Conci-
dentemente, modelos de duas montadoras 
que não apareceram para o público com 
deficiência em 2014, exceto por suas par-
ticipações até certo pondo, discretas, na 
REATECH. 

Em 8º lugar, 3 modelos bem diferentes 
empataram: 408 (Peugeot), Novo Fiesta 
(Ford) e o Prisma (GM). Seguidos pelo 
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Onix (GM), Fox (VW), 308 (Peugeot), o Livina (Nissan) e a Dus-
ter (Renault), que ficaram divididos na 9ª posição.  O destaque 
aqui fica por conta da Duster (Renault) que caiu da 6ª para a 9ª 
colocação de 2013 para 2014. E em 10º lugar, vários modelos 
com votação ínfima dividiram 1% apenas dos votos.



completa. Mas essa adaptação completa é 
perfeitamente possível e segura.

Para quem não acredita ou acha que um 
cadeirante como eu não pode dirigir um VUC, 
assista o link do vídeo: www.youtube.com/
watch?v=3dBhoMcnTq0&feature=youtu.be

Bem senhores empresários, gestores 
em geral, não devemos ter duvida sobre 
as capacidades das pessoas com deficiên-
cia. Nós podemos SIM ter uma atividade 
remunerada como motoristas profissionais. 
Vamos apoiar essa iniciativa !

Cadeirante dirigindo um VUC !

veículos e adaptações

O
lá amigos, eu já estava com 
saudades dos leitores da Re-
vista Reação !... Afinal, acabei 
ficando um pouco afastado 
da revista, devido à mudan-

ça que fiz no ano passado para o interior do 
Paraná, onde estou morando agora. Mas não 
mudei meu foco, continuo nessa luta de su-
peração e sempre pensando em como fazer 
algo que reflita positivamente na sociedade, 
melhorando o nosso relacionamento e a 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
em nosso País. E para que as pessoas com 
algum tipo de deficiência possam, através 
do meu trabalho e estratégia, também ir 
além, exceto aquelas que já estão fazendo 
muito mais.

Não consegui continuar pilotando o 
Kart Eficiente na Copa São Paulo de Kart 
Adaptado, pois as provas estão sendo rea-
lizadas em kartódromos paulistas, e devido 
à distância e os custos que eu teria, saindo 
do PR para SP para competir, preferi me 
afastar das pistas, por enquanto.

Nessa nova fase da minha vida, voltando 
para minha terra natal, para continuar o  cur-
so de Administração de Empresas, preciso 
deslocar-me da cidade de Boa Esperança/
PR até a faculdade, em Campo Mourão/PR. 
Para isso, viajo aproximadamente 120 Km 
todos os dias. E vou dirigindo o meu carro, 
um veículo Gol adaptado. E vou de carro 
porque não há ônibus adaptados na região. 
Isso para mim não é problema, mas e para 
quem é PcD e não possui um carro próprio ?

A realidade do interior do Brasil é ainda 
bem diferente das grandes capitais... infe-
lizmente.

Mas o assunto aqui é outro. Continuo 
fazendo e defendendo como objetivo de 
superação e inclusão – e também de uma 

mudança verdadeira de vida para PcD – é o 
fato de podermos trabalhar como motoristas 
profissionais. Para isso, estou aguardando 
o início desse ano de 2015, a liberação de 
um alvará de Taxi para que eu possa ser um 
taxista aqui na minha região. Tentei isso em 
São Paulo/SP por anos, enquanto morei na 
capital paulista, mas sem sucesso. 

O meu desejo é que isso seja liberado 
em todo o País, para que muitos alvarás 
para PcD sejam liberados e permitam aos 
cidadãos com deficiência tenham mais uma 
opção de trabalho digno e empreendedor, 
proporcionando ganho e sustento eles e 
para suas famílias.

Mas a dúvida proposital ainda persiste: 
será que pessoas com deficiência conse-
guem dirigir profissionalmente ? 

E é baseado nisso que venho mostrando 
que sim ! Isso é possível !  Tanto que sou 
piloto Kart Adaptado, já dirigi micro-ônibus 
adaptado, trator e agora estou dirigindo um 
VUC, um caminhãozinho, um utilitário, um 
Kia Bongo !

O VUC é um mini-caminhão, um veículo 
urbano de carga, e pode ser uma ótima 
oportunidade para uma pessoa com defi-
ciência ter um trabalho ou ser proprietário 
agregado em uma transportadora. Por que 
não ?!? 

Com auxílio do meu irmão Luiz, eu dirigir 
o Bongo em uma área rural, já que o veí-
culo ainda não dispõe de uma adaptação 

por Hermes Oliveira

Hermes Oliveira é cadeirante, piloto de Pa-

rakart patrocinado pela Revista Reação, estu-

dante de administração de empresas, autor 

do livro “Um motorista especial de carreta”.

www.hermespilotoblogsport.com.br
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R$ 70 MIL... Até quando ?!?

movimento

Á
gua mole em pedra dura 
tanto bate até que fura”... já 
dizia o velho ditado popular. 
E é isso que está acontecen-
do em relação à isenção do 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços, na compra 
do carro 0KM pela pessoa com deficiência. 

Várias frentes do movimento das pes-
soas com deficiência, entidades ligadas ao 
setor, e também deputados e senadores, 
que militam na causa, estão lutando há 
pelo menos 2 anos para que haja uma 
atualização do teto, trazendo a isenção de 
ICMS para um valor mais coerente com os 
preços praticados no mercado pela indús-
tria automobilística nacional.

O direito de isenção de ICMS está ga-
rantido, pelo menos até 31/05/2015, de 
acordo com um convênio assinado em 
30/03/2012. E a partir de janeiro de 2013, 
o benefício, que antes atingia apenas pes-
soas com deficiência física condutores ou 
com autonomia para dirigir, foi estendido 
também aos chamados “não condutores”, 
ou seja, às pessoas com deficiência visual, 
intelectual e até para autistas, bem como 
para pessoas com deficiências físicas mais 
graves, que não permitem que a pessoa 
dirija o seu carro.

O valor praticado hoje do teto limite para 
isenção, foi reajustado pela última vez em 
2009, quando passou de R$ 60 mil para 

R$ 70 mil, também fruto 
de uma grande mobiliza-
ção nacional na época, 
onde a própria Revista 
Reação encabeçou um 
grande movimento (veja 
edição Nº 68 – maio/
junho 2009). 

A luta agora – de 
pelo menos 2 anos 

“
para cá – é para que o valor teto, que hoje 
é de R$ 70 mil, seja ATUALIZADO pelos 
índices da inflação de 2009 até os dias 
de hoje. Nada mais que o justo... uma vez 
que, os carros 0KM que eram possíveis de 
serem comprados com isenção de ICMS há 
5 anos, sofreram tantos reajustes em seus 
preços, que hoje é IMPOSSÍVEL encontrar 
veículos com as mesmas características 
nessa faixa de preço. Isso limita e muito 
a PcD na hora da compra. E não por luxo, 
mas sim, por necessidade – na maioria dos 
casos – de um veículo com transmissão 
automática, porta-malas grande e espaço 
suficiente para transporte de cadeira de 
rodas e outros equipamentos necessários 
para o dia a dia da PcD e seus familiares.

CONFAZ
As decisões sobre o ICMS são toma-

das pelo CONFAZ - Conselho Nacional de 
Política Fazendária, que se reúne trimes-
tralmente, sendo que o último encontro 
ocorreu em dezembro passado. Para qual-
quer alteração, um novo convênio deve ser 
ratificado pelo Poder Executivo de todas 
as Unidades da Federação. O CONFAZ é 
constituído pelos secretários de Fazenda, 
Finanças ou Tributação de cada Estado bra-
sileiro e Distrito Federal, além do Ministro 
de Estado da Fazenda. As reuniões contam 
também com a participação de represen-
tantes da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, da Secretaria da Receita Federal 

e da Secretaria do Tesouro Nacional. 
Para que o teto seja reajustado, o assun-

to deve – pelo menos – constar da pauta 
da reunião do CONFAZ. E quem formata 
essa pauta, por grau de importância dos 
assuntos e demandas, é o COTEPE, um 
grupo de técnicos que avalia cada solicita-
ção da sociedade. 

A próxima reunião do CONFAZ será em 
março/2015, e AINDA não temos a certeza 
que o tema da atualização do valor teto do 
ICMS estará na pauta para votação.

Unanimidade: na contramão da 
democracia !

Toda decisão tomada pelo CONFAZ pre-
cisa ser unânime, o que dificulta a apro-
vação, já que os estados têm interesses 
muitas vezes divergentes. 

Isso é, no mínimo, um retrocesso para 
o processo democrático. Unanimidade 
obrigatória para a tomada de decisões tão 
importantes, que mexem diretamente na 
vida de milhões de brasileiros – contribuin-
tes – é inconcebível para um País que “se 
diz” democrático.

Em toda democracia séria que se preze, 
“a maioria vence”... a vontade da “maioria” 
é soberana e não a vontade individual de 
“um” que vote contrário a uma decisão que 
os outros todos votem a favor... Será que o 
Brasil é realmente o País do contrário ?!?!  
Onde a vontade de “um” vale mais que 
a necessidade e a vontade de milhões ? 

A luta pelo aumento do valor teto da isenção de ICMS está 
tomando corpo e CONFAZ não tem mais como segurar o reajuste.



movimento

O pior de tudo isso é que, ao que parece, o CONFAZ não tem um 
porta-voz oficial. Procurados por nossa redação, a assessoria de imprensa 
do Ministério da Fazenda, quando questionada sobre o assunto, limitou-
-se a responder que: “a matéria encontra-se sobre análise no âmbito do 
CONFAZ, conforme informou a Secretaria-Executiva do Conselho”. 

Que ótima resposta ! Muito enriquecedora não acham ?
O assunto, ainda mais agora, no começo dos mandatos dos novos 

governos estaduais recém eleitos em 2014, parece não estar nem de 
longe no rol de preocupações dos novos secretários. Nossa redação 
também entrou em contato com as Secretarias da Fazenda de pelo 
menos quatro estados que possuem fábricas de grandes montadoras 
de veículos. O único que se mostrou interessado no caso foi o secretário 
do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes, que deu seu depoimento sobre 
a reivindicação: “é importante considerar que o teto em R$ 70 mil para 
veículos OK já atende uma boa parcela desta demanda. No entanto, vejo 
como justo e necessário realizar um ajuste considerando, no mínimo, 
a correção que o mercado de automóveis registrou desde 2009. Ao 
mesmo tempo, seria oportuno avaliar a adoção de uma segunda faixa 
de isenção, considerando situações muito específicas que elevam o valor 
final dos automóveis que necessitam adaptações para viabilizar o uso por 
pessoas com deficiência.”, comentou o secretário gaúcho.

A assessoria do secretário mineiro, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, 
informou que o Governo está realizando um amplo levantamento da 
situação administrativa e financeira do Estado, o que inclui ações relativas a 
administrações anteriores. “O levantamento será realizado pelos próximos 

Mudança no IPI pode facilitar 
compra de veículos

A Receita Federal passou a permitir que as delega-
cias regionais do órgão autorizem a isenção do IPI - 
Imposto sobre Produtos Industrializados para pessoas 
com deficiência e taxistas, por meio de assinatura 
digital. A isenção do tributo para esses casos existe 
desde 2001 e a instrução normativa com a permissão 
foi publicada em dezembro passado no Diário Oficial 
da União. Desse modo, os titulares das delegacias 
da Receita Federal ou das delegacias especiais de 
Administração Tributária emitirão a autorização por 
assinatura eletrônica em nome do beneficiário com 
validade de 180 dias. O interessado entregará a au-
torização à concessionária ou distribuidor autorizado, 
que encaminhará o documento ao fabricante. Caberá 
à indústria verificar a autenticidade do documento, 
em uma página anexa à autorização, antes de dar 
saída ao veículo. O objetivo da medida foi agilizar a 
aprovação dos pedidos de isenção. Sem a exigência 
de assinatura física, os processos deixarão de se acu-
mular nas mesas dos delegados, tornando a liberação 
praticamente instantânea assim que comprovadas as 
condições para o benefício fiscal.
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90 dias, contados a partir do início da nova 
administração. Esta medida norteará a exe-
cução de programas, projetos e as demais 
políticas públicas da nova administração. 
Os(as) secretários(as) de Estado atenderão 
às solicitações de entrevistas a veículos de 
imprensa somente após o término desde 
levantamento”, avisou Bicalho. 

No Rio de Janeiro, a resposta foi de que 
o secretário Sérgio Ruy Barbosa estava 
muito ocupado com os assuntos recen-
tes envolvendo a pasta, como o corte de 
orçamento, novas medidas, comissão de 
acompanhamento de gestão do orçamen-
to, entre outros. E ainda foi viajar, com 
prazo de retorno previsto para início de 
fevereiro.

O retorno mais lacônico foi da assessoria 
do secretário Renato Villela, de São Paulo. 
De onde dizem as “más línguas”, é o estado 
de onde partem sempre as iniciativas de 
negativação da atualização ou aumento 
do valor teto, mesmo nunca sendo São 
Paulo o estado que “aparece” como sendo 
o votante contrário a tal “unanimidade”. “A 
recomendação é a de entrar em contato 
com a assessoria do Conselho Nacional 
de Política Fazendária, visto que esse é 
um assunto que é deliberado no âmbito 
deste órgão”, respondeu a assessoria do 
secretário paulista. Ótima resposta !

Enquanto os novos membros do CON-
FAZ ainda não pensam muito no assun-
to, ou simplesmente o desconhecem, os 
principais interessados continuam na luta 
pelo reajuste. 

Esse formato de votação, onde o que 
prevalece é a unanimidade: TEM que MU-
DAR !!!

Justa reinvindicação !
De 2009 a 2014 os índices de inflação 

apresentados anualmente, se somados, 
teremos algo em torno de 34 % (IPCA), 
que seria JUSTAMENTE falando, o percen-
tual base para a atualização do valor de 
R$ 70 mil. 

Com esse índice JUSTO aplicado, o valor 
passaria dos atuais R$ 70 mil para pelo 
menos R$ 90 mil ! Isso traria de volta a 
possibilidade de escolha de modelos fa-
bricados no Brasil, que melhor atendam 
as necessidades de cada consumidor com 
deficiência e seus familiares.

Outro fator que deve ser levado em 
conta foi o que mudou nesse período: com 
o aumento da concorrência entre as mon-
tadoras, foram lançadas muitas novidades: 
carros mais modernos, com mais tecnolo-
gia embarcada, atualização de modelos já 
existentes que resultam em aumento de 
preço final... uma série de fatores influen-
ciaram nesse período de 5 anos, para que 
as opções abaixo de R$ 70 mil ficassem 
extremamente limitadas a poucos modelos, 
favorecendo até algumas montadoras.

Esta reinvindicação do simples REAJUS-
TE do valor teto é MAIS do que JUSTA. Ela 
é NECESSÁRIA ! 

Nas últimas reuniões do CONFAZ – 
apensar de todas as informações serem 
fechadas e quase que blindadas aos cida-
dãos – sabe-se por fontes, que o assunto 
entrou em pauta e que não conseguiu 
alcançar a tal “unanimidade” necessária 
para ser aprovado.

Agora, na reunião do CONFAZ de março 
próximo, quase TODOS os secretários de 
fazenda dos estados componentes do Con-
selho são NOVOS. Afinal os novos governos 
de estado assumiram no início de 2015, 
após as eleições estaduais de 2014.

Portanto, fica aqui um apelo – não só 

IPVA para não condutores
Uma outra reinvindicação que me-

rece uma mobilização das lideranças e 
entidades das pessoas com deficiência 
é a isenção do pagamento do IPVA para 
pessoas com deficiência NÃO CON-
DUTORAS ! 

Hoje, em alguns estados da União, 
as pessoas com deficiência CONDUTO-
RAS já tem esse benefício de isenção 
do pagamento do IPVA. E se a legisla-
ção atual permite isenção de impostos 
para condutores e não condutores na 
compra do carro 0KM, por que não 
também estender o benefício da isen-
ção do IPVA  a TODAS as PcD ?  

Vamos lutar por isso junto aos nos-
sos estados, envolvendo nossas As-
sembleias Legislativas.

Por que os Surdos Não !?!
Uma pergunta que não se cala há 

muitos anos é: por que as pessoas 
Surdas não tem direito às isenções de 
impostos na compra do carro 0KM ?  
Se a Surdez é uma deficiência, não se 
justifica a exclusão da pessoa surda 
nesse processo.

Essa é uma reinvindicação antiga 
do segmento e deve ser levada em 
consideração. Precisamos nos orga-
nizar e nos mobilizarmos para que 
esse DIREITO não seja seciado da 
comunidade Surda. Direitos iguais 
para Todos !

dessa Revista – mas o APELO de MAIS 
DE 46 MILHÕES de brasileiros: “por favor 
senhores secretários... sensibilizem-se com 
necessidades das pessoas com deficiência 
desse nosso País e dos seus familiares... 
VOTEM A FAVOR da atualização do valor 
teto pelos índices da inflação de 2009 até 
hoje. Isso não é luxo, é necessidade... isso 
não é interesse de poucos, é DIREITO de 
TODOS... isso não é favor nenhum, é JUS-
TIÇA !”

Algumas entidades do setor, como a 
ABRIDEF, por exemplo, estão se mobili-
zando desde 2012 para que isso aconteça, 
juntamente com a Frente Parlamentar dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência do Con-
gresso Nacional, através também de alguns 
de seus componentes, como a deputada 
federal Mara Gabrilli.

Mas essa luta tem que ser de todos. 
Uma mobilização nacional e união de es-
forços para que sejamos ouvidos e enxer-
gados pelo CONFAZ é necessária. E nela, 
não só a sociedade civil e as entidades 
e lideranças devem se posicionar, mas 
também as próprias montadoras de veí-
culos, afinal, são milhares de automóveis 
vendidos anualmente por elas para esse 
segmento, que hoje é significativo dentro 
dessas corporações. 

Vamos nos mobilizar... vamos cobrar 
esse reajuste do valor teto... e aguardar 
um lampejo de bom senso dos senhores 
componentes do CONFAZ na próxima reu-
nião. Que eles votem a favor !

movimento



CONAE rejeita – pela segunda vez – 
proposta de Educação para Surdos

momento surdo

N
os dias 19 a 23 de novembro de 2014, em 
Brasília/DF, foi realizada a maior Conferência 
Nacional de Educação – CONAE, onde se 
reuniram 4 mil pessoas, entre elas: profes-
sores, gestores de educação, ativistas negros, 

quilombos, índios, estudantes, e diversos simpatizantes dos 
movimentos sociais dedicado à educação no Brasil.

Pela segunda vez, nós, comunidade e grupo de surdos 
participamos, e desta vez com um número de delegados 
surdos maior do que da vez anterior. 

Participaram professores surdos, professores ouvintes, in-
térpretes de LIBRAS, guias-intérpretes e alunos surdos, unidos 
para a luta pela Educação Bilíngue para Surdos no Brasil.

O objetivo do movimento dos Surdos é melhorar a Edu-
cação Bilíngue para Surdos no Brasil. Apresentamos as pro-
postas de Educação Bilíngue para Surdos, as quais foram 
aprovadas nas conferências municipais e também nas es-
taduais, chegando, finalmente, à Conferência Nacional de 
Educação para a aprovação.

Nos dias da Conferência, fizemos reunião com movimento 
de Surdos, professores, intérpretes de LIBRAS e alunos e fo-
mos explicar aos movimentos sociais dos negros, quilombos, 
índios, e outros ativistas que participam nesta conferência 
sobre a proposta de educação bilíngue. O objetivo dessa pro-
posta é garantir que as famílias levem as crianças surdas para 
uma escola bilíngue, ou classe bilíngue, ou escola inclusiva 
e ou mesmo especial, e assim possam adquirir a língua de 
sinais (LIBRAS) e se apropriar da cultura dos surdos e formar 
sua identidade surda.

Os dirigentes e ONGs conveniadas pelo MEC/SECADI 
discordam, e querem os surdos dentro da escola, onde têm 
pessoas com deficiências mentais, físicas, cegos... e acreditam 
que, todos professores são capazes de dar aula para surdos 
de 0 a 6 anos.

Então, neste momento, recebemos apoio de diversos 

movimentos sociais para os quais apresentamos nossas 
propostas, que também apoiamos na luta pelos seus direitos.

No último dia da votação da proposta, o Líder Professor 
Surdo Gaúcho explicou sobre a importância da Educação 
Bilíngue para Surdos, e seus argumentos de educação para 
Surdos e em seguida a diretora da SECADI subiu no palco para 
discutir e rechaçou veementemente a proposta aprovada nas 
Conferências de Educação de vários estados na frente dos 
participantes de diversos segmentos de educação, pressio-
nando os participantes a entender o que significa Educação 
Especial, educação bilíngue para surdos e modalidades regular 
e especial. Ela monitorou a votação da proposta, demonstran-
do que está defendendo, com base nos “direitos humanos”, 
a inclusão e a universalização da escola e acabou perdendo 
a legítima proposta para a educação para todos.

“Garantir na perspectiva da educação inclusiva, a coexis-
tência das duas modalidades de ensino (regular/comum 
e especial), de acordo com a necessidade de cada pessoa 
com deficiência e necessidades educacionais especiais, res-
peitando a livre escolha do próprio indivíduo e/ou os pais”...

Pela segunda vez, nós da Comunidade Surda perdemos a 
proposta importante que visava garantir a melhor educação 
para crianças surdas no Brasil. O espaço da CONAE 2014 foi 
monitorado pelos dirigentes que, vergonhosamente, mani-
pularam as coisas a favor de suas visões, ignorando a nossa 
Língua de Sinais (LIBRAS) e a Cultura Surda, sob o rótulo de 
“defender os direitos de igualdade no Brasil”.

por Neivaldo Zovico

Neivaldo Augusto Zovico  
é Surdo, professor, Consultor de Acessibilidade para 
Surdos e pessoas com deficientes auditivos, Coordena-
dor Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS, 
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação 
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo e é 
colaborador da equipe do site: www.portaldosurdo.
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Reatech 2015 está chegando!

evento

A 
14ª edição da Feira Inter-
nacional de Tecnologias 
em Reabilitação, Inclusão 
e Acessibilidade – a famo-
sa e tradicional REATECH 

– chega este ano prometendo modifi-
cações em sua formatação e estrutura. 
A mostra ocorrerá de 9 a 12 de abril, no 
São Paulo Expo Exhibition & Convention 
Center, mesmo local de sempre, que 
se chamava até então, Centro de Ex-
posições Imigrantes, só que mudou de 
nome por estar com nova administração 
e passando por reformas e modificações. 

No ano passado, a REATECH foi mar-
cada por uma edição repleta de falhas 
estruturais e de organização, público 
fraco, expositores e visitantes insatisfei-
tos. Com isso, sofreu várias críticas de 
todos os setores e do movimento da 
pessoa com deficiência de todo o Brasil. 

Naquele momento, 
em 2014, a feira 
passava por um 
período de tran-
sição interna de 
administração e 
gestão da empre-
sa organizadora, o 
que em parte explica os fatos ocorridos 
e presenciados por todos na mostra de 
2014.

Agora em 2015, a REATECH volta 
produzida e organizada inteiramente 
pela empresa Fiera Milano, multinacio-
nal que adquiriu o Grupo Cipa – antigo 
organizador da REATECH, que por sua 
vez, já havia desde 2011/2012, assumi-
do a mostra como um todo, pois tinha 
adquirindo 50% da cota da REATECH 
que pertencia à Revista Reação, criadora, 
organizadora e promotora da feira até 
então, em sociedade com a própria Cipa.

É inegável que a feira sofreu muito 
com essas passagens e trocas de co-
mando. Isso foi latente e perceptível 
por todos que visitam ou participam da 
REATECH. De 2012 até 2013, a feira foi 
organizada somente pelo Grupo Cipa, 
sem a participação da Revista Reação 
na promoção da mostra. E a edição 

2014 foi a que marcou a passagem de 
comando da Cipa para a Fiera Milano à 
frente da feira. 

Agora, em 2015 é a Fiera Milano que 
está à frente da organização e promoção 
da REATECH, assumindo totalmente o 
comando da feira. Para isso, a multi-
nacional italiana colo-
cou à frente da feira 
o coordenador, Luiz  
Eduardo da Cruz 
Carvalho, que tem 
22 anos de experiên-
cia na área: foi supe-
rintendente da Fundação Selma (ins-
tituição especializada em reabilitação) 
e foi, juntamente com Rodrigo Rosso 
(Revista Reação), na época da concep-
ção da REATECH, um dos idealizadores 
do evento e que participa da sua orga-
nização desde o início.

“A REATECH prepara para 2015 uma 

Feira completa 14 anos prometendo modificações...



evento

REATECH 2015
09 a 12 de abril de 2015 - Entrada Gratuita
Dias: 09 (quinta) e 10 (sexta) - das 13h às 21h 
Dias: 11 (sábado) e 12 (domingo) - das 10h às 19h 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo/SP  
Transporte Gratuito - Estação do Metrô Jabaquara 
Saída de Vans na Rua Nelson Fernandes, 400 

série de inovações, 
redesenhando o mo-
delo e iniciando no-
vos caminhos, com 
o objetivo de atingir 
o público que ainda 
não foi contemplado 
diretamente, e que na 
Europa é parte deste 
modelo, que são os 
obesos e os idosos”, 

anuncia Carvalho. De acordo com ele, os equipamentos que au-
xiliam os obesos e/ou idosos na adaptação de ambientes para 
acessibilidade, por exemplo, são os mesmos utilizados por uma 
pessoa com algum tipo de deficiência, como locomoção reduzida, 
perda de audição e baixa visão, entre outros”, afirma Eduardo.

Desse modo, a feira trará produtos para auxiliar e facilitar 
a vida de todas essas pessoas, como: barras de banheiro, 
bengalas, cadeiras de rodas, lentes especiais para pessoas 
com baixa visão e equipamentos para audição, entre outros 
produtos. “O desafio é contribuir para eliminar ou ao menos 
diminuir as barreiras, para que uma pessoa com algum tipo 
de deficiência, seja capaz de desempenhar uma tarefa, apro-
veitar uma oportunidade e, sobretudo, usufruir a vida com 
qualidade”, explica o coordenador. 

Os organizadores prometem que neste ano haverá uma 
série de mudanças para facilitar a vida dos visitantes, dos 
profissionais do setor e dos expositores: melhorias nas con-
dições físicas de acessibilidade; entradas separadas para 
expositores; corredores mais amplos para facilitar a passagem 
de cadeirantes, pessoas que utilizam bengalas e público em 
geral; piso podotátil e novas sinalizações.

“Estamos revendo os processos de credenciamento dos 
visitantes e do profissional com o intuito de tornar mais ágil a 
entrada e o acesso à feira. Os banheiros estão sendo repensados  
e readequados. A cerimônia de abertura do evento também terá 
tempo limitado e o horário de abertura da feira será respeitado”, 
anuncia Carvalho, confiante nos resultados: “em relação ao 
número de visitantes, a feira se tornou um marco no calendário 
anual, onde o público aguarda sempre a próxima edição, para 
ver novidades, comprar produtos e trocar experiências. Tenho 
certeza que a feira, mesmo passando por algumas readequações, 
será um sucesso !”, afirma Eduardo Carvalho.

nota

O Papa é Pop !

O Papa Francisco, que vem inovando no contato 
com os fiéis, desta vez participou de uma videoconfe-
rência pela Internet com 5 jovens estudantes com de-
ficiência. No último dia 5 de fevereiro, ele conversou 
com adolescentes de 12 e 13 anos com problemas 
motores, de comunicação e com Síndrome de Down 
do Brasil, Argentina, Espanha, Estados Unidos e Índia.

De acordo com a Agência de Notícias EFE, a inicia-
tiva argentina é chamada Scholas e busca promover a 
cultura do encontro e a mudança pela educação. Seu 
diretor global, José María del Corral, trabalha com o 
Papa desde o tempo em que Jorge Mario Bergoglio 
era arcebispo de Buenos Aires. O projeto nasceu de 
experiências concretas com escolas públicas e particu-
lares. A primeira delas, “Escola de Vizinhos”, permitia a 
alunos do ensino médio de diferentes níveis sociais, 
discutir problemas e encontrar soluções.

Na conversa, o Papa Francisco disse que os jo-
vens precisam sempre se comunicar e não guardar 
para dentro de si seus problemas. “Quando não nos 
comunicamos, ficamos sozinhos. Mas quando vocês 
dão o melhor que têm dentro de vocês, é muito 
importante.” O brasileiro Pedro, que tem uma má 
formação no braço direito, contou ao Papa que, assim 
como ele, é fã de futebol:  “Gosto de jogar no gol. 
É a posição que mais me diverte”, disse Pedro. “E o 
que você sente quando toma um gol ?”, perguntou 
o Papa. “Me sinto feliz por estar com meus amigos 
praticando um esporte”, respondeu Pedro. O pontífice 
então disse ao brasileiro que ele está “dando uma 
lição”. “Não importa ganhar, mas jogar e estar com 
os amigos”, destacou o Papa.

Francisco disse ainda que: “cada um de vocês 
têm uma caixa com um tesouro dentro. O trabalho 
de cada um é abrir a caixa e tirar este tesouro, fazê-lo 
crescer, dar e receber com os demais... Não escondam 
o tesouro que têm dentro de cada um”.
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Marinalva Almeida

lição de vida

A
os 37 anos, Marinalva Al-
meida é mãe de 3 filhos – 
Bento com 6 anos, Pedro 
Henrique de 14 anos e Ro-
bert com 19 anos – e uma 

sólida carreira como esportista: em 2012 
conquistou o recorde brasileiro em salto 
em distância, marca que detém até hoje; 
ocupa o 2º lugar no ranking de lançamen-
to de dardo; completou a São Silvestre 
de muletas e agora treina com a equipe 
de Vela que vai representar o Brasil nas 
Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Ela também é palestrante da Agência 
Inclusão Recrutamento e Capacitação, fa-
lando sobre autoestima e incentivando o 
entusiasmo das pessoas, independente de 
se ter uma deficiência ou não. Como se 
não bastasse, foi a sensação, em outubro 
passado, do desfile da Casa de Criadores, 
em São Paulo/SP: vestiu um modelo do 
estilista Fernando Cozendey que deixou 
à mostra sua prótese na perna esquerda.

A aproximação com o esporte se deu 
depois do acidente de moto que sofreu 
aos 15 anos, na cidade onde morava na 

época – Campo Grande/MS. A paranaense 
de Santa Isabel do Ivaí/PR foi apresentada 
à prática como ferramenta de “autoencon-
tro”, como ela mesma define. Mari passou 
a treinar no Centro Educacional Multidis-
ciplinar ao Portador de Deficiência Física 
(CEMDEF) da cidade: “foi lá que conheci 
outras pessoas com deficiência e então 
pude perceber o quanto eu poderia crescer, 
no entanto só fui realmente me desco-
brir depois de muito tempo. Faz apenas 4 
anos que realmente tenho me dedicado 
ao esporte”. Ela aprendeu a nadar depois 
do acidente e já praticou também tênis de 
mesa e halterofilismo.

Hoje em dia Mari não faz mais salto em 
distância, um grande marco em sua carreira 
como atleta. No Dardo, ainda compete, 
porque consegue conciliar o treino com 
a Vela, mas diz que tem consciência que 
logo precisará se direcionar apenas para 
uma modalidade. “Eu continuo correndo 
de muletas, mas agora é diferente, corro 
apenas para manter o preparo físico e even-
tualmente participo de uma ou outra corri-
da. Gosto muito da energia que troco com 

as pessoas quando faço alguma corrida. 
Hoje meu foco está na Vela, é através dela 
que vou realizar meu grande sonho que 
é participar de uma Paralimpíada, então 
estou bastante direcionada a isso”, explica. 

As próteses são consideradas “maravi-
lhosas” por ela (tem 4 exemplares): “ainda 
tenho a pretensão de completar novamen-
te a São Silvestre, só que desta vez usando 
uma de minhas próteses. Minha amputa-
ção é bem alta, tenho apenas 15 cm de 
coto e conseguir correr com uma prótese 
tendo um coto tão pequeno me fascina, 
digamos que é um outro desafio e que 
pretendo superar !”. 

Mari acrescenta que as próteses trouxe-
ram uma melhoria incalculável em sua qua-
lidade de vida: “hoje posso fazer compras 
e levar minhas sacolas usando as minhas 
mãos e ainda posso andar de mãos dadas 
com meus filhos. Se um amigo chega cor-
rendo e vem me abraçar posso recebê-lo 
de braços abertos. São coisas que podem 
parecer triviais, mas que não eram possíveis 
com as muletas”.

Foi justamente a corrida que trouxe 

Do esporte à passarela... e a caminho das Paralimpídas !



lição de vida

a oportunidade de participar da equipe 
brasileira de Vela. Como completou a São 
Silvestre de muletas e isso repercutiu bas-
tante na mídia, foi convidada pela Secretária 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência de São Paulo, Dra. Linamara Rizzo 
Battistella, a fazer parte do Time São Paulo 
Paralímpico. “Aceitei fazer o teste e gostei 
muito. Hoje os treinamentos estão aconte-
cendo no Rio de Janeiro, estou treinando 
há quase 2 anos e agora a dedicação será 
muito mais intensa, pois estamos na reta 
final para 2016”, afirma Mari. 

Já ser modelo aconteceu meio que por 
acaso. A amiga Dariene Rodrigues, além de 
ser fisioterapeuta, também criou a marca 
“Lado B”, que é de moda inclusiva, e a con-
vidou para a nova grife. Também a agência 
da fotógrafa Kica de Castro a chamou e 
desses trabalhos surgiu a oportunidade de 
estrelar a coleção da marca de sapatos 
Nanda Manu, de Goiânia/GO. “De lá pra 

cá tenho feito alguns trabalhos significativos 
como o desfile na Casa dos Criadores, que 
teve repercussão mundial, e fui convidada 
para desfilar em Milão, na Itália. Ainda não 
fechamos contrato até mesmo por conta 
dos treinamentos, terei que me certificar se 
isso não irá prejudicar meu rendimento e 
desempenho. Estou estudando a proposta”, 
comenta.

A mensagem da atleta é sempre de oti-
mismo: “as pessoas com deficiência estão 
buscando seu lugar ao sol, algumas conse-
guem, outras ficam no meio do caminho, 
mas já se passaram 22 anos desde que 
me acidentei e posso afirmar que muita 
coisa mudou e mudou para melhor. Nós 
somos os maiores responsáveis por essas 
mudanças, pois estamos criando uma nova 
maneira de sermos reconhecidos e respeita-
dos. Temos um longo e árduo caminho pela 
frente, mas estamos no caminho certo! Pro-
va disso é o quadro brasileiro de medalhas 
nas Paralimpíadas anteriores. Somos fortes 
e capazes de irmos em busca dos nossos 
próprios sonhos, e ainda conseguimos rea-
lizar alguns sonhos de outrem...”  
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Roupas adaptadas:
moda e beleza

A
final, com que roupa eu 
vou ? Essa é uma pergun-
ta muito comum frente ao 
espelho. Achar uma rou-
pa que combine com o 

tipo físico e ocasião. O que para muitos 
pode ser uma tarefa fácil, para algumas 
pessoas com deficiência, por conta das 
limitações do movimento, o vestir e 
despir, muitas vezes são obstáculos a 
serem ultrapassados. Escolher o look 
certo, além de mexer com autoestima, 
também é uma forma de independência.

No Brasil, esse é um assunto pouco 
explorado pelas confecções. A indústria 
ainda não observou que estamos falan-
do de cerca de 24% da população que 
tem algum tipo de deficiência, algo em 
torno de 46 milhões de consumidores ! 

Apontando esses números, esse 
pode ser um caminho de ótimos negó-
cios. Além de lucrar, os empresários de 
roupas adaptadas podem melhorar e 
muito a qualidade de vida das pessoas 
com deficiência. Alternativas como: tro-
car o botão por velcro, botões com imã, 
escolha de tecido mais leve, costura para 
o lado externo, aberturas laterais e eti-
quetas em braille... são formas de tornar 
uma roupa acessível para consumidores 
com algum tipo de deficiência.

Por ser um nicho pouco explorado, 
poucas pesquisas são feitas e as marcas 
que existem, podem ser contadas em 
uma palma da mão com cinco dedos. As 
produções de peças são em pequenas 
quantidades, mas a maioria disponibiliza 
material em lojas virtuais, o que ajuda 
o consumo, visto que as lojas físicas, 
em grande parte, ainda não têm prova-
dores adaptados.  É preciso pesquisar 
caminhos econômicos para não deixar 
o produto final com preço elevado, em 
comparação as roupas não adaptadas.

Vestimenta adaptada não é um as-
sunto novo para o mercado, veja como 

exemplo as roupas para bebês, com 
suas facilidades, que ajudam muito o 
cuidador(a), seja pai/mãe ou uma babá. 
Esteticamente, são verdadeiras “graci-
nhas”, uma vez que seguem tendências 
de moda infantil. 

Fica a dica: investir no público com 
deficiência requer mais pesquisas e um 
plano de negócios bem estruturado, pois 
consumidores existem em grande esca-
la, que gostam de estar bem vestidos, 
de forma confortável e acompanhan-
do as tendências de moda. Outra dica 
importante: um look só está completo, 
seguido de sapatos – que por sua vez, 
está carente de adaptações.

Novas apostas estão vindo de Flo-
rianópolis/SC, com  concurso de Moda 
Inclusiva organizado por Claudio Rio e 
Jupira Dias, incentivando futuros esti-
listas a criarem soluções que atendam 
o público PcD. Antes do concurso, são 

feitas várias ações, como: palestras, de-
bates, oficinas e workshops em todo 
estado, levando a informação e incen-
tivando não só alunos de moda, como 
empresários do segmento.  

O vencedor da 2ª edição foi Diego 
Luis Sauer, de Jaraguá do Sul/SC. Ele 
pensou em “tendência da moda”, como 
segunda pele, pedraria, estampa floral 
e pontos estratégicos para usar o zíper 
sem machucar a pele das mulheres usu-
árias de cadeira de rodas, além de levar 
em consideração o lado fashion, que 
são mulheres vaidosas, que têm uma 
vida social agitada: baladas, eventos... 
Continue firme Diego, seu caminho é 
promissor ! Aguardamos com ansiedade 
a 3ª edição do Premio Catarinense de 
Moda Inclusiva. 

 
Eu escolho o look que vou !

 Priscila Menucci: mulher vaidosa, es-
posa, mãe,  atriz e modelo com nanismo 
(91cm), comenta: “para nós que temos 
nanismo, não é fácil chegar à loja e en-
contrar o look que gostamos. Além de 
faltar opções, é comum os vendedores 
nos levarem para a seção infantil. Tenho 
o tamanho de uma criança, mas sou 
uma mulher acima de tudo”.

Menucci escolheu uma marca para 
ter em seu guarda-roupas. Cansada de 
procurar de loja em loja o que vestir, 
optou pelo trabalho da estilista Joven-
tina Sousa, que investe na confecção 
de roupas para pessoas com nanismo 
desde 2004. Os sapatos são feitos sob 
medida, em uma empresa localizada em 
Goiânia/GO.

A clássica pergunta: “com que rou-
pa eu vou?”... Priscila já tem no cabide. 
Como ela não encontra roupas com 
facilidade nas lojas, ela faz tudo por 
encomenda antecipada. Tem os looks 
e sapatos coringas à disposição para 
compromissos de última hora.

uma inclusão necessária para pessoas com deficiência !

Modelo: Paula Ferrari
Locação: Agência Kica de Castro 
Make UP: Andre Lima - Look: Fator Brasil  
Foto: Kica de Castro

por Kica de Castro



moda e beleza

Caroline Marques: super vaidosa 
(desde o berçário),  consumista, mãe e 
modelo, nomeada a primeira Miss Brasil 
cadeirante. Com 9 anos de idade, sofreu 
um acidente de carro e ficou paraplégica. 
“Não atendo a campainha da minha casa 
sem estar arrumada. O que vestimos 
é um pouco da nossa personalidade, 
afinal, o visual é o que vem primeiro, de-
pois as nossas atitudes complementam, 
porém, não faça nenhum julgamento 
pela aparência, sem antes conhecer o 
conteúdo. Gosto de cuidar do meu visual 
em cada detalhe. Sempre estou bem 
comigo mesma e a forma como estou 
vestida transmite isso”, afirma a Miss.

No guarda roupas de Caroline, de 
tudo tem um pouco, porém nada adap-
tado. Ela sempre vai às lojas para esco-
lher os looks. Gosta de ver as vitrines 
e fica sempre de olho nas tendências 
da moda. Como problema, ela aponta 
a ausência de provadores adaptados. 
Em alguns casos, já chegou a comprar 
uma roupa que gostou muito através do 
chamado “olhometro” e provou em casa, 
mas teve que voltar para trocar por não 

ter ficado bem no corpo. Isso acaba sen-
do uma loteria para alguns, pois se não 
tiver outra numeração, de acordo com 
o tipo físico, ela acaba dando o look de 
presente para alguém da família ou ami-
gas. Por encontrar tantas dificuldades, 
acabou comprando uma máquina de 
costura e muitas de suas roupas fashions 
são feitas por ela mesma. 

Paula Ferrari: vaidosa, fisioterapeu-
ta, dançarina, atriz e modelo. Em 2012, 
teve uma infecção medular, mielite, e se 
tornou usuária de cadeira de rodas para 
longas distâncias. “Na hora de compor 
um look, sou básica. Gosto de cores 
neutras, porém não abro mão do con-
forto que a roupa vai trazer e de estar 
bonita. Passei a usar mais saltos altos”, 
comenta Paula.

Abrindo o guarda roupa, vem as peças 
adaptadas de marca, empresa de São 
Paulo, para ocasiões sociais. As demais, 
dia a dia, de marcas variadas e sem 
adaptações. Os looks são escolhidos 
diante do que fica melhor na posição 
sentada, que não machuque, não mar-
que muito o quadril e não fique pegando 
nas rodas da cadeira, principalmente na 
hora que está em movimento.

Adriana Buzelin: esposa, colunista de 
revistas relacionadas à inclusão, editora 
chefe da revista digital Tendência Inclu-
siva, designer, modelo e vaidosa. Sofreu 
um acidente automobilístico que a dei-
xou tetraplégica, rompendo sua carreira 
como modelo fotográfica. “A moda inclu-
siva, para mim, só foi percebida quando 
comecei a usar uma cadeira de rodas  e 
tive dificuldade com a acessibilidade das 
roupas. Sinto que é muito difícil escolher 
um modelo que seja belo e ao mesmo 
tempo confortável”, afirma a modelo. 

Adriana acredita que as roupas adap-
tadas estão em pleno crescimento, po-
rém ainda precisam ter um design mais 
arrojado – que não sejam apenas prá-
ticas, mas que sejam fashions. Para ela 
se sentir bela, na moda e com estilo, 
é necessário muito mais do que peças 
apenas confortáveis. Em seu armário, 
não se encontram roupas adaptadas, 
mas se acham facilmente roupas feitas 

por grifes em pequenas escalas. São 
modelos com muitas rendas, elásticos, 
tecidos fluidos e fáceis de vestir.

Ela relata que não tem dificuldade so-
mente com as roupas, mas também 
com os calçados e os acessórios, como 
bolsas que, muitas vezes, escondem-na 
na cadeira de rodas devido ao tamanho 
ou mesmo por caírem do colo. Perce-
be que muita coisa precisa ser estudada 
para que pessoas com deficiência te-
nham  um amplo universo de vestuário 
para escolher. “Para mim, se sentir bela e 
na moda é estar incluído na sociedade”, 
finaliza Adriana.

Modelo: Adriana Buzelin
Locação: Estúdio Cachaça Brava - em Belo 
Horizonte/MG
Make UP: Andre Lima - Look: Lu Henriques
Acessórios: Bigiteria - Gisele Bijoux 
Foto: Kica de Castro 

Modelo: Caroline Marques
Locação: Expo Manequins
Editorial: Os primeiros manequins adap-
tados do Brasil, pela marca Lado B Moda 
Inclusiva 
Make UP: Andre Lima - Foto: Kica de Castro

Kica de Castro é publicitária e fotógrafa. Tem 
uma agência de modelos exclusiva para profissionais 
com alguma deficiência desde 2007. 
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com
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Com licença, eu posso transar ?

mulher

S
into-me especialmente muito 
feliz que a cada dia estamos 
caminhando com passos fir-
mes em busca de nossos direi-
tos e desejos, estamos sendo 

ouvidos em assuntos que até então eram 
tabus. Novos tempos e novas ideias... será ?

No final do ano passado saiu uma ma-
téria no site do Terra sobre um argentino 
que viveu a vida toda no hospital em decor-
rência da poliomielite que o afetou quando 
criança, a reivindicação dele era o direito de 
receber visitas íntimas de “acompanhante 
sexual” ou como nossa Ong “Essas Mu-
lheres” usa, a terminologia de “assistentes 
eróticos”, um assunto que os brasileiros tor-
cem o nariz e confunde com prostituição.

Está em nosso estatuto esse trabalho, 
orientação e implantação deste serviço no 
Brasil, inicialmente estamos levando o as-
sunto à discussão em todo o País, para que 
estes trabalhadores ou trabalhadoras, não 
sejam vistos como profissionais do sexo, 
aproveitadores de pessoas indefesas. Haja 
vista que nossa sociedade tem um fraco 
para julgar, rotular e condenar. 

Existe um movimento mundial, para 
que as pessoas com deficiência tenham 
esse direito, pois a sexualidade é um di-
reito humano e devidamente defendido 
em nossa Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência da ONU, em 
diversos artigos,  de forma direta ou indi-
retamente. Mas toda esta movimentação 
ainda é novidade e causa estranheza em 
nossas palestras, contudo, quando se é 
esclarecido, as pessoas apóiam, refletem e 
algumas até se candidatam a participar do 
grupo que fará este tipo de serviço.

Afinal, o que seriam esses “assistentes 
eróticos” ? 

Serão pessoas qualificadas, capacitadas 
para esta finalidade de ajuda e apoio para 
pessoas com deficiência de alta complexi-
dade na descoberta de seu corpo, autoes-
tima. Servirão também, como auxiliadoras 
para casais com deficiência em ajustes, 
para que tenham uma vida sexual plena e 

feliz. Assim, como observamos que existe 
amor entre as pessoas deste grupo e não 
levam a frente em casarem ou transarem, 
devido à limitação que há, impedindo-as 
de usufruírem o aconchego ou a aventura, 
que é natural entre os amantes.

Na Suíça, existe até apoio do governo 
para que este tipo de assistência seja usa-
da entre as pessoas que precisam, assim 
como é empregado como forma de terapia, 
porque não, aqui no Brasil ?

Certa vez ouvi dizer que nós somos 
uma sociedade meio que hipócrita. Nos 
vestimos com pouca roupa, sob o argu-
mento de ser uma país quente, porém 
condenamos a sexualidade alheia, sendo 
que também temos nossas necessidades 
e segredinhos... Entretanto, é verdadeira a 
afirmação... Povo doido !!!

Imagina uma mãe ou um pai, nos solici-
tar um “assistente erótico” para seu filho ou 
filha ? Como será ? Ficarão constrangidos 
ou muito a vontade em ajudar o filho ou 
filha a ter seu bem estar ?

A promoção deste serviço trará bem 
estar, autoestima e empoderamento para a 
pessoa com deficiência. A sua sexualidade 
será trabalhada de forma correta, sem pie-
guice, sem traumas, e o mais importante, 
sem violência ou abuso. Não adianta dizer 
que poderá causar dependência, paixões 
dolorosas, mas o que é a vida sem riscos 
? A vida é um eterno risco de viver, feliz ou 
não, depende do que aprendemos com as 
lições que recebemos todos os dias.

Pensando aqui com os meus botões: 
em relação às mulheres com deficiência, 
será que poderão usufruir deste beneficio 
com autorização dos seus pais ou respon-
sáveis ? Será justo para elas, se for negado 
o uso do “assistente erótico” ? Sob qual 
alegação ?  Possível gravidez, envolvimento 
emocional, constrangimento dela ?

Ainda temos uma longa caminhada nes-
te assunto, apesar de que também temos 
algumas pessoas com deficiência no Brasil 
que vivem esta situação: também querem 
usufruir a sua sexualidade e são infantiliza-

das, reprimidas pelos seus familiares, cria-
das a não manifestarem seus desejos, com 
mães fazendo o papel destes profissionais 
somente para abrandarem o nervosismo 
em seus filhos.

Defendemos o papel do “assistente eró-
tico”, assim como alguns parlamentares 
ligados em nossa causa. E tudo isto será 
uma questão de tempo para se tornar re-
alidade... Assim seja !!!

Até nosso próximo encontro !!!

por Márcia Gori

Márcia Gori  é  bacha-
rel em Direito-UNORP, 
Presidente-fundadora da 
Ong “ESSAS MULHERES”, 
Idealizadora da Assesso-
ria de Direitos Humanos 

- ADH Orienta- ção e Capacitação LTDA, 
Ex-presidente do Conselho Estadual para As-
suntos da Pessoa com Deficiência - CEAPcD/SP 
2007/2009, ex - apresentadora do Programa 
Diversidade Atual no canal 30-RPTV, ex-Conse-
lheira Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-
-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de São José do Rio Preto/SP 
2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre 
Sexualidade da Pessoa com Deficiência do 
NIS – Núcleo de Inclusão Social da UNORP, 
Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com 
Deficiência na REATECH 2010 a 2013, co-
-realizadora do I Encontro Nacional de Políti-
cas Públicas para Mulheres com Deficiência 
em 2012, capacitadora e palestrante sobre 
Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social da 
Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da 
Agência Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
Blog/site: www.marciagori.net 
Site: www.essasmulheres.org 



Prêmio Nacional de Acessibilidade 
na Web rende prêmios a pessoas, 

instituições e empresas

web promoção

O 
Prêmio Nacional de Acessibilidade 
na Web – Todos@Web teve sua 
3ª edição em 2014. A cerimônia 
de premiação ocorreu em de-
zembro passado, em São Paulo, 

no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Seu objetivo é conscientizar de-
senvolvedores e homenagear ações em favor do acesso à WEB por pessoas com deficiência. 

A iniciativa é do escritório brasileiro do World Wide Web Consortium 
(W3C) e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Vagner Diniz, 
gerente do W3C Brasil, disse em seu discurso que “não só a Internet, mas 
a Web tem que ser para todos indistintamente, sem discriminação. A Web 
não pode ter barreiras de acesso que excluam qualquer pessoa”. Para Vagner, 
o encanto do Todos@Web está no fato de que as pessoas que participam 

do prêmio querem disseminar a cultura de acessibilidade na Web. “Esse desejo muitas 
vezes é maior do que ganhar o próprio prêmio”, destaca.

Os vencedores das principais categorias foram:

Pessoas e Instituições
Projeto de Acessibilidade Virtual do IFRS – http://premio.w3c.br/finalistas/ifrs.html
Entre os trabalhos já desenvolvidos e em desenvolvimento pelo Núcleo de Acessibili-

dade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) estão a produção de tecnologias 
assistivas de baixo custo, cursos e capacitações, testes de acessibilidade virtual, publicações, 
entre outros.

Aplicativos e Tecnologias Assistivas
WebHelpDyslexia  - http://premio.w3c.br/finalistas/webhelpdyslexia.html
Um sistema de apoio à leitura em sites Web para usuários com dislexia, o WebHel-

pDyslexia possui funcionalidades como uma régua de leitura para auxiliar na concentração, 
personalização da fonte, alteração de cores e dicionário com sinônimos de palavras.

Projetos Web
Governamentais – Cursos eMAG – 
http://emag.governoeletronico.gov.br/curso/
O projeto promove a capacitação de profissionais no desenvolvimento, manutenção, 

adequação e alimentação de portais e sites eletrônicos da administração pública, levando em 
consideração as orientações do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico – eMAG.

Serviços /E-commerce
Saúde Acessível –
http://www.saudeacessivel.com.br/
Por meio de recursos de geolocalização, o site indica quais postos de saúde acessíveis 

estão próximos ao local onde o usuário está realizando a busca.
Institucionais/Entretenimento/Cultura/Educação/Blogs
SELUR – Site acessível –
http://www.selur.com.br/acessibilidade
O site do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (SELUR) 

foi planejado e construído seguindo os padrões internacionais de acessibilidade. A pre-
ocupação com a inclusão vai desde a adoção de uma linguagem objetiva ao acesso via 
teclado e recursos especiais para facilitar a navegação.

Conheça outras pessoas e projetos premiados pelo Todos@Web em  
http://premio.w3c.br/

A 
promoção – concurso 
cultural – consistia na 
criação de uma frase e a 
ganhadora, escolhida por 
membros da revista e da 

Vemex foi a seguinte:
“Inovação é a fonte de energia para 

a liberdade do corpo e a alma !”
O autor da frase e ga-

nhador do prêmio fo i  
Anderson Alves Barbosa, 
de 39 anos, do Rio de Ja-
neiro/RJ. Ele é paraplégico 
desde 1997, quando foi atin-
gido por uma bala perdida 
em um ponto de ônibus. 
Três anos mais tarde, sofreu 
uma osteomielite, causada por uma 
infecção na bacia. Foram 10 longos 
anos de tratamento, mas há cerca de 
3 anos, Anderson retomou suas ativi-
dades normais com o uso de cadeira 
de rodas. Atualmente, o carioca está 
afastado do mercado de trabalho, mas 
atua na área Técnica de Administração 
e almeja, num futuro próximo, fazer 
faculdade de Serviço Social.

A entrega oficial da Cadeira de Ro-
das modelo Falco Vemex para o ganha-
dor, acontecerá no último dia da feira 
Reatech 2015 – dia 12 de abril – em 
São Paulo/SP, no estande da própria 
Vemex. Parabéns Anderson !!!

 
*O Concurso Cultural promovido 

pela Revista Reação e Vemex, válido 
de outubro de 2014 a fevereiro de 
2015, consistiu na construção de uma 
frase com as palavras: “Inovação e Li-
berdade”. A melhor frase, analisada 
pela comissão julgadora de ambas as 
empresas envolvidas – Revista Reação 
e Vemex – concorreu a uma cadeira 
de Rodas Falco Vemex.

Promoção VEMEX – 
REVISTA REAÇÃO:
Carioca leva prêmio do Concurso 

Cultural e vai levar uma
Cadeira Falco Vemex para casa !!!
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Painel Assistivo brasileiro chega 
para inovar mercado !

tecnologia

C
om 11 teclas sensíveis ao to-
que, substituindo o teclado e 
o mouse, o TiX – como é cha-
mado o produto – promete 
revolucionar o uso do compu-

tador por pessoas com deficiência, já que 
pode ser acionado ao leve toque da mão, 
do pé ou com qualquer acionador externo 
existente no mercado (dispositivo que cap-
tura um certo tipo de movimento, como o 
piscar – por exemplo – e o transforma em 
um sinal elétrico simples), sem precisar de 
nenhum programa especial. Isso quer dizer 
que é possível escrever, desenhar e jogar, 
e se comunicar com facilidade.

O equipamento foi criado e desen-
volvido no Brasil e não existe similar no 

mundo, segundo o 
engenheiro Adriano 
Assis, um dos quatro 
sócios da Geraes, em-
presa de tecnologias 
assistivas com sede 
em Belo Horizonte/
MG. Seu nascimento 
é curioso: a Geraes 
surgiu em 2009 para 
desenvolver inova-
ções eletrônicas para 
pessoas com defici-
ência. Em 2013, um 
encontro casual dos 

diretores com Gleison Fernandes de Faria, 
na Reatech - Feira Internacional de Tecno-

logias em Reabilitação, Inclusão e Acessi-
bilidade, em São Paulo, deu novo rumo 
ao trabalho. 

Gleisinho, como é conhecido, nasceu 

em Itaúna/MG, onde está no segundo 
mandato como vereador. Ele tem paralisia 
cerebral e falta de coordenação motora fina, 
e é formado em ciência da computação. 
Ele estava na feira justamente em busca de 
soluções para melhorar o protótipo de um 
invento, chamado na época de “Teclado 
Iconográfico Combinatório (TIC)”, que já 
trazia a ideia de substituir todo o teclado 
do computador por poucas teclas. “Depois 
de conhecer melhor os detalhes da ideia, 
decidimos licenciar sua propriedade inte-
lectual e investir no TIC para aperfeiçoá-lo 
e lançá-lo no mercado”, conta Assis.

Foi necessário um ano de trabalho para 
as adaptações que tornaram o invento mais 
fino e leve (tem apenas 3 cm de espessu-
ra) e transformaram os botões industriais 
em 11 superfícies sensíveis ao toque. O TIC 
funcionava apenas como teclado e agora, o 
produto já pronto e reestruturado, chamado 
de TiX, tem também a função de mouse, 

além de dar condições de nele, se usar 
vários tipos de acionadores encontrados no 
mercado – nacionais e importados. 

Com isso, o TiX pode ser usado por pes-
soas com os mais diferentes tipos de defi-
ciências físicas e motoras, desde que não 
tenham a cognição prejudicada: “isso pode 
incluir tetraplégicos, amputados, pessoas 
com doença de Parkinson, com sequelas 
motoras causadas por AVC, dentre muitos 
outros exemplos”, garante Adriano Assis.

A Dra. Maria de Mello, pós-doutora em 
Ciências da Reabilitação/Tecnologia Assisti-
va, a princípio só comercializaria o produto 
por meio de sua empresa – a Technoca-
re, também baseada em Belo Horizonte/
MG – mas encantada com a eficiência, 
a qualidade e a gama de possibilidades 
oferecidas pelo TiX, acabou se tornando 
sócia da Geraes. “As perspectivas para o TiX 
são ótimas... É um produto essencial para 
a atuação dessas pessoas com deficiência 
no mundo”, afirma a doutora. Segundo 
ela, o painel pode ser adquirido com fi-
nanciamento da linha especial de crédito 
do Banco do Brasil para acessibilidade (BB 
Crédito Acessibilidade). 

A ideia ainda é que o Ministério da 
Saúde incorpore o TiX como produto de 
saúde, o que levaria o SUS a fornecê-lo aos 
potenciais usuários. Também o Ministério 
da Educação, que disponibiliza produtos 
assistivos para escolas, deverá ser procura-
do pela empresa, que vislumbra ver o TiX 
sendo usados nas escolas e instituições de 
ensino por todo o Brasil, dando condições 
às pessoas com deficiência de terem con-
tato e possibilidade de comunicação com 
o mundo através do equipamento.

O painel foi apresentado ao governo, ofi-
cialmente, no início de fevereiro, no Centro 
de Tecnologia da Informação Renato Ar-
cher - CTI, em Campinas/SP, uma unida-
de de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Em março será seu 
lançamento oficial no Brasil e, em junho, 
estará na conferência da Rehabilitation En-



gineering and Assistive Technology Society 
of North America (RESNA), em Denver, no 
Colorado (EUA).

Adriano Assis e a Dra. Maria de Mello 
garantem que o aprendizado e o uso do 
equipamento são bem fáceis. O TiX vem 
com um manual detalhado, mas o usuário 
pode também ser treinado com o auxílio de 
um profissional de reabilitação previamente 
capacitado. A Geraes fornece ainda um 
software chamado Compass, desenvolvido 
no Canadá e que agora conta com versão 
em português traduzida pela empresa, que 
proporciona diversas atividades de treino 
de uso de teclado (digitação de letras, pa-
lavras e frases) e mouse (apontar e clicar, 
clicar e arrastar etc). O desempenho da 
pessoa é registrado (tempo gasto, índice 
de acertos x erros etc) e seu progresso real 
pode ser mensurado.

O grande trunfo do TiX, além de sua 
qualidade, funcionalidade e eficiência, está 
no custo do produto, que atualmente é de 
R$ 1.800, com prazo de entrega de 30 dias. 
Qualquer produto importado “semelhante”, 
pois no mundo não há nada igual ao TiX, só 
chega ao Brasil com valores em torno dos 
R$ 20 mil... o que inviabiliza sua aplicação 
para a maioria das PcD que necessitam de 
equipamentos desse tipo.

A Geraes, através de seus proprietários, in-
forma que está sendo montada uma rede de 
revendedores do TiX pelo País e, por enquan-
to, os interessados podem conhecer mais do 
produto através dos sites: www.geraestec.
com.br/ ou www.cuidadososenior.com.br e 
também pelo www.ergonomize.com. Além 
do site da www.technocare.net.br, que funcio-
nará como um ponto de atendimento ao clien-
te de todo o Brasil para qualquer assistência  
necessária.

Surdocegueira Didática

espaço aberto

C
olegas, recebi milhares de 
pedidos e dúvidas, assim, 
escrevi este texto aos leitores 
desta revista, com o título aci-
ma, pois em Surdocegueira, 

deve-se ter claro algumas questões espe-
cíficas e básicas. Primeiro deve-se saber 
quem são os surdocegos: são 2 grupos:

Surdocegos Pré-Simbólicos
São os que adquiriram a Surdocegueira 

antes da estruturação da língua - didati-
camente são os Surdocegos congênitos. 

Surdocegos Pós-Simbólicos
São os que adquiriram a Surdocegueira 

depois da estruturação da língua - didati-
camente são os Surdocegos adquiridos.

Classificações
- Cego com baixa audição
- Surdo com baixa visão
- Baixa visão e baixa audição
- Surdocegos totais

Os Surdos com baixa visão, os Cegos 
com baixa audição, e os baixa visão e baixa 
audição, são extremamente “invisíveis”. 

Estes casos “empurram e são obriga-
dos a empurrar com a barriga” a questão 
até chegarem ao ponto extremo - e “em-
purrando”, perdem precioso tempo para 
aprender e se desenvolver e agora no 
“extremo” a vida é bem mais complexa.

São mais ou menos estes os surdo-
cegos. Isso quer dizer que nem sempre 
é total escuridão e total silêncio. Podem 
haver resíduos, mesmo que baixos. 

Muitos são assim, com resíduos, mas 
escolheram fugir do problema, e fugindo 

eles entraram no 
buraco. O ideal é 
enfrentar o pro-
blema e ir se 
adaptando con-
tinuamente.

Conceito de Surdocego
Também serei didático. O surdocego 

é aquela pessoa que não compensa um 
sentido pelo outro. O que quero dizer com 
isso ? Vejamos um cego: como o cego 
compensa a cegueira ? O cego compensa 
a cegueira porque ele escuta perfeitamen-
te bem. Como um surdo compensa a 
surdez ? Ele compensa porque enxerga 
perfeitamente bem. E agora ? Como faz 
o surdocego ? Como o surdocego com-
pensa ? É aí que está toda a questão. Na 
compensação. Por isso, existem surdoce-
gos com resíduos, mas estes resíduos não 
compensam a perda do outro sentido em 
sua totalidade. 

Um cego com resíduo auditivo tem 
falhas na compensação. Um surdo com 
resíduo visual tem “falhas” na compen-
sação. Uma pessoa que tem resíduo 
auditivo e resíduo visual, tem falhas na 
compensação.

Isso é ser surdocego, mas em nosso 
País, isso raramente é visto ou levado em 
conta. Vocês podem refletir que temos 
milhões de surdocegos no Brasil. Mas, 
nem mesmo estas pessoas sabem que 
são surdocegas. É uma situação muito 
complicada a que vivemos no Brasil. Si-
tuação que se agrava pela inexistência 
de Politicas Públicas que colaborem com 
nesso desenvolvimento.

Compartilhem isso !

por Alex Garcia

Alex Garcia é gaúcho e Pessoa Surdocega. Presidente da Agapasm. Especialista 
em Educação Especial. Autor do livro “Surdocegueira: empírica e científica”. Vencedor 
do II Prêmio Sentidos. Rotariano Honorário - Rotary Club de São Luiz Gonzaga/RS. 
Líder Internacional para o Emprego de Pessoas com Deficiência pela Mobility Inter-
national USA/MIUSA. Membro da Federação Mundial de Surdocegos. 
Site: www.agapasm.com.br 
E-mail: contato@agapasm.com.br
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Local: Sede da ABRIDEF
End.: Av. Queiroz Filho 1700 - Térreo
Condomínio Villa Lobos Office Park - Alto da Lapa - São Paulo/SP
*ESTACIONAMENTO NO LOCAL

INSCRIÇÕES PELO SITE OU TELEFONE:

Reestruturação interna, 
mudanças, eleições e

muito trabalho marcarão o 
início de 2015 !!!

A 
ABRIDEF inicia 
2015 com muitas 
mudanças e refor-
mulações. A prin-
cipal delas, sem 

dúvida, serão as Eleições para 
Presidente e novo corpo diretivo 
da entidade, que ocorrerão dia 09 de abril, durante o primeiro 
dia da REATECH 2015, dentro do próprio estande da associação.

Em reunião extraordinária, ocorrida no início de fevereiro, a 
Diretoria tomou algumas posições em conjunto, que definiram 
o futuro e os novos rumos da ABRIDEF, iniciando 2015 com 
uma participação maior e ainda mais ativa da diretoria. O grupo 
de diretores se engajou de corpo e alma nos novos propósitos 
da entidade, dedicando mais do seu tempo e trabalho em 
favor do setor.

Uma das mudanças, foi a saída da superin-
tendente da ABRIDEF – Mara Di Maio – que 
esteve por bastante tempo à frente da associa-
ção, praticamente desde seu início, sempre com 
muita dedicação e empenho, levando com amor 
e profissionalismo a ABRIDEF aos patamares que 
a entidade se encontra hoje. Aproveitando e agradecendo,  a 
ABRIDEF deseja que a Sra. Mara Di Maio tenha sucesso em 
sua carreira profissional e muitas conquistas pela frente.

 
A meta é fazer mais 
pelos associados !

Com o pensamento sempre em “fazer mais pelo associa-
do e pelo setor”, a  ABRIDEF sofrerá grandes mudanças em 
2015. Na reunião extraordinária de diretoria ficou decidido, 
pelos diretores presentes, que a ABRIDEF pode e deve fazer 
mais e melhor por seus associados. Partindo dessa premissa, 
a Entidade passará por um realinhamento de suas ações, as 
quais foram segmentadas em 4 grandes frentes que terão 
apoio integral dos diretores e também serão o foco principal 
para o primeiro semestre de 2015, para todo o ano daqui por 
diante e os próximos. As frentes trabalharão com um grupo de 
diretores nomeados para cada uma delas, as seguintes áreas:

· GOVERNAMENTAL – A ABRIDEF representará os Asso-
ciados em suas demandas relativas à parte governamental, 



CONVOCAÇÃO OFICIAL
ELEIÇÕES DA ABRIDEF 
NA REATECH 2015 !!!
Convocamos a TODOS os associados e diretores da ABRI-

DEF para estarem presentes no dia 09/04/2015 – a partir das 
9hs – na Assembleia Geral – que ocorrerá dentro da REATECH 
2015, em auditório exclusivo, para participação nas ELEIÇÕES 
para Presidente e novo quadro de Diretores da ABRIDEF.

O voto é obrigatório... sua participação é ESSENCIAL !!!
Para concorrer aos cargos de Presidente e Diretores, qual-

quer associado pode inscrever suas chapas até dia 10 de 
março de 2015.

A REATECH ocorrerá em São Paulo, no antigo Centro de 
Exposição Imigrantes – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. A 
Eleição da ABRIDEF é dia 9 de abril... Participe !!!

suportando as iniciativas que apoiem o segmento de Tecno-
logia Assistiva, fabricantes, revendedores e os prestadores de 
serviço do setor. Será oferecido auxílio jurídico especializado 
e interação com a bancada política e governantes, nas três 
esferas, de acordo com os interesses do mercado e, sobre-
tudo, de nossos Associados.

· CETAP - CERTIFICAÇÃO TÉCNICA DE ADEQUAÇÃO 
POSTURAL – a ABRIDEF decorrente de negociações que 
vem sendo realizadas há 2 anos com a RESNA, ATIA e a AATE 
(órgãos dos EUA e Europa), decide trazer para si a certifica-
ção dos profissionais e prestadores de serviços que atuam 
em Tecnologia Assistiva no Brasil, em primeira instância. E 
em segunda instância,  àqueles que atuam em prescrição 
de cadeiras de rodas e adequação funcional assentado em 
território nacional. Para tanto, já está em construção a parceria 
com o CREFITO 3, a ABRATO, RESNA, ATIA e AAATE, e para 
isso, também estamos buscando apoio da ANVISA.

· CURSOS DE CAPACITAÇÃO – A ABRIDEF oferecerá, 
também alinhado à iniciativa do CETAP, cursos na Área de 
Tecnologia Assistiva e de formação profissional técnica nas 
áreas que a compõe. Além de capacitação em outras áreas 
de interesse comum dos Associados, como: Legal, Comercial, 
Marketing, Negócios, Administração etc. Esses cursos, servem 
também de uma fonte de receitas para a própria Associação 
e nossos Associados gozarão de descontos especiais para 
participação !

· GESTÃO – Com equipe operacional reformulada e com 
a diretoria mais próxima do dia a dia da entidade, a ABRIDEF 
buscará participação ativa dos Associados e Diretores, bem 
como elevar o nível de benefícios para seus Associados.
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Quando o coração acessível
faz a diferença...

ponto de vista

N
esses tempos de luta em 
favor da Acessibilidade e 
Inclusão para todos na 
sociedade, muitas ações 
são esperadas pelo pú-

blico que necessita desses direitos. 
Muitas ações são divulgadas, mas nem 
sempre todas, como em alguns lugares 
distantes.

O que me chamou a atenção no iní-
cio deste ano de 2015, foi um trabalho 
desenvolvido em uma cidade no interior 
de São Paulo chamada Socorro/SP. Esta 
cidade já é velha conhecida de todos 
no mundo da pessoa com deficiência – 
pelo menos de fama – pois foi premiada 
por ações inclusivas, principalmente, no 
Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, que 
conta com estruturas adaptadas no local 
e em atividades esportivas.

Em uma das Unidades de Lazer (UL) 
da Associação dos Funcionários Públicos 
do Estado de São Paulo (AFPESP), na 
própria cidade de Socorro/SP, também 
conhecida como Colônia de Férias e 
recentemente renomeada de Hotel, pre-
senciei juntamente com um grupo, um 
diferencial na área de acessibilidade e 
inclusão. Nesse local, as pessoas ficam 
hospedadas em um período, geralmente 
5 dias ou finais de semana.

Em todos os lugares que vou, como 
já é costume, sempre observo se existe 
alguma adaptação para pessoas com 
deficiência visual, até porque estou fre-
quentemente acompanhando algumas 
delas. Estava chegando nessa UL, em 
Socorro/SP, quando me deparei com 
algumas adaptações e acessibilidades.

Logo na entrada – com acesso tam-
bém para cadeirantes e pessoas com 
dificuldades de locomoção – vi o piso 
tátil. Estava colocado não apenas até à 
recepção, mas também levando aos ba-
nheiros, restaurante, salas diversas, área 
de lazer e elevadores. No saguão, havia 

um mapa tátil contendo informações, 
com uma planta em relevo de todo o 
andar, com texto em Braille e ampliado 
para pessoas com baixa visão.

Até então, poderíamos achar que 
muitos locais têm esses detalhes e que 
não é nenhuma surpresa essas adap-
tações. Mas continuando... Chegando 
ao primeiro e segundo andares do pré-
dio, o piso tátil direcionava diretamente 
do elevador até o quarto do hotel que 
possuía também identificação em Brail-
le. Dentro do quarto, as torneiras do 
chuveiro tinham identificação em Brail-
le e em letras ampliadas para torneira 
fria e quente. Fui informada que já está 
programada também, a colocação de 
tampas nas bebidas que ficam disponí-
veis dentro do frigobar do quarto. Elas 
irão identificar os tipos de bebidas que 
contém para quem quiser consumi-las. 
Ficou evidente o cuidado com pequenos 
detalhes, que fazem a diferença na vida 
diária do usuário com deficiência visual.

Cardápios e catálogos de serviços de 
hotel também estavam à disposição para 
uso, em Braille e ampliado. Pessoas com 
deficiência visual já utilizaram essa Uni-
dade de Lazer (inclusive algumas com 
cão-guia), sendo bem acolhidas, respei-
tadas e atendidas como qualquer outro 
hóspede, aprovando as adaptações e 
serviços, segundo depoimentos.

O que ressaltou... mais do que um 
piso ou informações em Braille e am-
pliadas, foi o sorriso constante de todos 
os responsáveis, a disposição e satisfa-
ção em atender adequadamente todos 
os públicos. Deu para sentir que toda 
essa acessibilidade naquele local, não 
era pelo simples fato do cumprimento 
da lei, da fiscalização ou para reconhe-
cimento da gerência ou diretoria, mas 
sim, por uma essência de princípios e 
valores. Um serviço de humanização e 
acolhimento (que tanto se pregou e se 
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prega hoje, mas que nos desafios do 
dia a dia, poucos conseguem exercer 
essa essência nos detalhes e frente às 
dificuldades que surgem) isso tudo fez 
a diferença daquele lugar.

Vale ressaltar, que o serviço nessa UL, 
como em outras, é para uso exclusivo 
dos associados da AFPESP, associação 
dos funcionários públicos do Estado de 
SP e seus  convidados.

Vemos muitos trabalhos no setor da 
deficiência (e em outros setores tam-
bém) sendo realizados em meio a con-
flitos e confrontos – em que até muitas 
vezes podem ser necessários. Porém, o 
que motiva o responsável ou autoridade 
a um trabalho bem feito,  é a sensibi-
lidade e a consciência do que se está 
construindo, construindo a essência e 
não atalhos. Isso gera outros trabalhos 
e outros... e outros e... na educação e 
consciência de cada um em que o outro 
com dificuldades poderá até ser você 
um dia.

É certo que muitas ações podem ser 
construídas e melhoradas, sempre, pois 
as necessidades de cada um também se 
alteram e se ajustam. Porém, o que faz 
o diferencial, sendo o principal caminho 
para a acessibilidade e inclusão, é onde 
– por exemplo – o coração também está 
em “Braille”... e isso faz toda a diferença !

O fazer por fazer resolve a arquitetura, 
mas o fazer com prazer, transforma o 
ambiente.

A importância da 
Acessibilidade até no último 
instante de nossas vidas...

crônica

O 
ano de 2015 já começou 
e com ele muitas  refle-
xões e aprendizados de 
um ano que se findou, 
marcado  por perdas e 

ganhos além do esporte.
Chegando um novo amanhecer após 

festejar com fogos, família, bons amigos e 
perspectivas de sucesso e trabalho, nunca 
esperamos ser surpreendidos com a per-
da de um ente querido. E foi assim que 
meu ano começou, marcado por uma 
grande perda, que fiz questão de publicar 
nas redes sociais num depoimento meu, 
de dor, diante da irreparável ausência da-
quele que foi meu grande amor.

Muitos amigos virtuais acompanha-
ram  nas redes a minha extensa carta 
de desabafo, que publiquei como forma 
de declarar ao universo a capacidade de 
amar e sermos amados, independente-
mente da deficiência !

Diante desta expressão de dor, recebi 
em retribuição à minha declaração de 
amor, da perda, da historia vivida, inúme-
ros e-mails, carinho de amigos, flores para 
promover o ato mais singelo de tenta-
rem fazer sentir-me acolhida e amparada, 
além da família. 

Após a notícia, eu não poderia estar au-
sente no momento mais dolorido repre-
sentado pela despedida. E foi na despe-
dida que, após secar as lágrimas que não 
cessam até hoje, que me deparei com o 
quão a acessibilidade é importante... até 
no último momento de nossas vidas !!!

Reunidos com a família, desfrutáva-
mos dos últimos instantes da presença 
física, apesar de sem vida, daquele que 
encheu meu coração do mais rico amor, 
e preencheu meu ventre a com a linda 
extensão deste amor, materializado na 
nossa querida filha Mahê.

Enquanto aproveitávamos destes ins-

tantes, ao me aproximar como teria de ser, 
para o ultimo toque em sua face, derrubar 
minha lagrima como entrega daquele  mo-
mento e para presentear meus olhos com 
sua beleza, ainda que em sono eterno e 
sem seus olhos azuis brilhantes e no tom 
piscina, como um dia eu escolhi, me senti 
tolhida  pela falta de acessibilidade.

E embora este seja o último momento 
que tenhamos que pensar (será?) sobre 
a importância dos direitos e oportunidade 
de igualdade para pessoas com deficiên-
cia, foi neste último encontro  de entrega 
do amor verdadeiro, sincero que me en-
sinou tantas coisas boas, que fortaleceu a 
humildade em meu coração, me trouxe 
tantos risos, conquistamos juntos tantos 
amigos, lutamos por uma causa unidos 
pela amor na inclusão, que me deparei 
com a impossibilidade de tocar sua face, 
derramar sobre ele a minha última lagrima, 
simplesmente porque a mesa do local era 
alta o suficiente para impedir que “cadei-
rantes” tivessem acesso, pessoas anãs ou 
mesmo crianças e idosos...  não temos a 
mesma oportunidade que aqueles que não 
possuem limitações.

Antes mesmo de me aborrecer, um 
tio querido, acolheu-me em seu colo e 
diante do fato pude entregar-me naquele 
instante, que foi o mais dolorido de toda 
minha vida...

Ali, como um filme e numa fração de 
segundos, no colo do meu tio Wilson, re-
vivi todas as alegrias que nossa história 
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se consolidou. Lembrei do dia que fiz um 
protocolo, fechando todas as brechas para 
um novo amor, eu estava tão exigente que 
acreditava que esta pessoa nem existiria, ta-
manha era a minha inflexibilidade para um 
novo relacionamento. A minha defesa im-
punha: altura até 1.80, não queria ninguém 
maior que isto, tinha que ter olhos azuis, mas 
azuis como piscina, tinha que saber tocar 
musicas ao violão, mas tinha que ser Elvis, 
tinha que gostar de Osho (uma das minhas 
leituras preferidas), e o bárbaro de tudo isto: 
tinha que ter 7 (sete) letras no nome. Não 
perguntem, porque todas essas regras, mas 
só sei que elas nasceram no meu coração e 
com elas, fui desbravadamente desarmada 
e conquistada !

No inicio de Janeiro de 2006 estive num 
programa de TV, gravando pautas como faço 
sobre livros, inclusão, trabalho, pessoas com 
deficiência... Ele assistiu o programa e gravou, 
dias depois a produção me ligou dizendo que 
alguém pedia insistentemente o meu conta-
to. Autorizei, e ao receber o primeiro e-mail,  
inacreditavelmente meu coração disparava 
sem razão. Até que dias seguidos falando 
com a pessoa, cada um dos meus itens do 
tal protocolo pareciam cair por terra, como 
dizia ele, em ar de conquista, venceria–me 
um a um. E a cada dia uma nova revelação, 
parecia que ele já vivia em mim, sem sa-
bermos. Revelou-me o seu nome: Eduardo. 
Exatamente 7 setes letras, tocava violão, e 
era expert em Elvis, tinha olhos azuis. Azuis 
piscina. Lia constantemente “A SEMENTE DE 
MOSTARDA” de OSHO, Claro ! E diante de 
cada dia mais revelações... acontecia uma pai-
xão, que invadia mais do meu pensamento, 
minha vida, meu eu... e me fazia ter certeza 
que ele era o homem da minha vida, numa 
mesma reciprocidade e intensidade. E então, 
exatamente no dia 12 de janeiro, como ou-
tros tantos 12 abençoados em minha vida, 
nos conhecemos e tivemos a certeza de que  
estávamos em busca um do encontro e ime-
diatamente selamos uma união. Três meses 
depois estávamos casados, através de um 
evento surpresa que ele armou na REATECH 
daquele ano e assim, estávamos vivendo mais 
sonhos, realizações, trabalhos juntos. Nosso 
amor era contagiante, vivíamos um para o ou-
tro, eramos cumplices, companheiros, amigos, 
anjos um do outro. Sentiamos contemplados 

em termos um ao outro, eramos  o que 
um casal sonha ser... Até que diante dos 
sonhos, vieram alguns pesadelos e me dei 
conta que na imperfeição do meu proto-
colo ele preenchia em excesso o requisito 
que esqueci de acrescentar: não ter ciúme ! 

E foi pelo excesso que passamos a ter 
idas e vindas, numa das vindas, acreditáva-
mos na re-união sólida... e assim, desejei 
filhos. Com o amor consolidado,  veio a 
gestação e ao fim da gestação, uma nova 
separação. E com a separação a dor que 
nunca sanou, pela  ausência de ambos os 
lados, pela carência, pela falta do riso, da 
brincadeira, do dia a dia, dos encantos que 
só ele tinha ao responder perguntas do por-
que eramos tão apaixonados. Ele respondia 
com um romantismo e uma pitada de in-
clusão: “Nos amamos porque ela é uma 
mulher inteligente, poderia ter vindo num 
salto, num vaso de flores, mas veio numa 
cadeira de rodas e isto não faz diferença !”.

E foi por esta maturidade que entreguei 
minha vida e vivi os anos mais felizes da 
minha vida ao lado do Edu, que no dia 12 
janeiro deste ano, definitivamente, partiu 
deste plano e me deixou.

Mas deixou comigo a semente de si, 
como a maior prova de que nosso amor 
será eterno e que haverá tempo de novo 
reencontro, porque é assim que acredito.

E quando isto acontecer não haverá  bar-
reira arquitetônica que impedirá o nosso 
olhar, nosso contato, nosso abraço e tocar 
de faces, mas aí, com lagrima de alegrias.

Porque a acessibilidade é importante e 
essencial em toda e qualquer ocasião !!!

Rompe distância, aproxima sonhos, de-
sejos, permite a igualdade...

Tatiana Rolim  
é psicóloga, escritora 
e consultora em in-
clusão social e autora 
dos livros “Meu Andar 
Sobre Rodas” e “Maria 
de Rodas – Delícias e 
Desafios na Mater-
nidade de Mulheres 
Cadeirantes”.
e-mail tatianarolim.
trinclusao@gmail.com

crônica nota

Unidade da Rede Lucy 
Montoro atenderá pessoas 

com deficiências visuais

O início do funcionamento da pri-
meira unidade da rede paulista a ofe-
recer reabilitação para pessoas com 
deficiências visuais está previsto para 
começar ainda no primeiro trimestre 
deste ano. Os atendimentos serão feitos 
mediante encaminhamento da Divisão 
de Oftalmologia – HC e da rede pública 
de saúde (SUS), com gestão realizada 
pela Fundação Faculdade de Medicina 
(FFM). O endereço do centro Humaitá, 
na zona oeste da capital paulista.

A previsão, depois de totalmente 
instalada, é que a unidade realize até 
15 mil atendimentos ao ano. O servi-
ço prestará avaliação, atendimento e 
acompanhamento por meio de progra-
mas de prevenção precoce, tecnologia 
da informação e comunicação, apoio à 
educação, inclusão no trabalho, reabi-
litação visual e ações culturais, recre-
ativas e de lazer, além de contar com 
centro de estudo e pesquisa. A unidade 
contará com espaço para o Acessa São 
Paulo, consultórios médicos, biblioteca, 
brinquedoteca, quadra poliesportiva, ex-
posição de ajudas técnicas para pessoas 
com deficiência e salas para oficinas de 
costura, pintura, bijuteria e cerâmica. Ha-
verá equipe multidisciplinar composta 
por 50 funcionários, entre oftalmologis-
ta, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, assistente social, professor 
de orientação e mobilidade, educador 
físico, professor de informática, dança, 
música e artes plásticas. Criada em 
2008, a Rede Lucy Montoro oferece 
reabilitação multidisciplinar às pessoas 
com deficiência e atualmente conta com 
17 unidades em funcionamento em 
todo o Estado.
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Parque busca inclusão em São Paulo

E
sse é o terceiro ano que escrevo para a Revista 
Reação !!! E no primeiro artigo de 2015 quero 
falar de algo que mostrasse como boas iniciativas 
da sociedade civil podem tornar os espaços das 
cidades, lugares “para todos”. Me lembrei de um 

parque infantil com foco no acesso universal inaugurado na 
cidade de São Paulo/SP, e que o fato de ser acessível foi um 
dos motivos de ter chamado a atenção de muitos meios de 

comunicação. Fui então procurar 
ler mais sobre o projeto que sur-
giu como uma homenagem dos 
pais Rodolfo Henrique Fischer e 
Cláudia Petlik Fischer, para a filha 
que perderam em 2012, Anna Lau-
ra. É o Projeto ALPAPATO – “Anna 
Laura Parques Para Todos”. Fiquei 
curiosa para saber como estava seu 
funcionamento e a ideia de expan-

são do projeto para outros locais.
Procurei um dos idealizadores do projeto, o Rodolfo, que 

respondeu prontamente ao meu e-mail e às minhas pergun-
tas. Ele me contou que o “acaso” os levou a uma visita a uma 
associação que busca a convivência entre as diversas religiões 
em Israel, cidade que por ter um cunho espiritual foi escolhida 
para uma viagem após a perda da filha. No local, conheceram 
um brinquedo acessível e a curiosidade de Cláudia sobre, se 
no Brasil existiam brinquedos acessíveis, e o desconhecimento 
de Rudi, como ele é conhecido, o levou até a Associação de 
Assistência à Criança Deficiente - AACD e à Prefeitura da cidade 
de São Paulo. A seguir, segue a conversa que tive (por e-mail) 
com Rudi, a quem agradeço:

Luciene - Como era sua relação com as pessoas com 
deficiência antes do projeto ? Depois dessa aproxi-
mação e, especialmente, após o primeiro parque, seu 
olhar sobre as PcD mudou de alguma maneira ?

Rudi - Praticamente nenhuma... A Anna Laura era saudável e 
eu não tenho pessoas com deficiência em minha família próxima. 
Claro que hoje eu entendo algo sobre o que estou fazendo e pro-
curo me educar cada vez mais. Meu olhar tornou-se mais empático 
e sinto muita satisfação em ver as crianças brincarem no parque 
que já existe, no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista. 

Luciene - De que forma é feita a escolha dos locais 
por vocês e os financiamentos ? Onde há parques 
implantados, quantos estão em andamento e quais 
projetos serão os próximos a saírem do papel ?

Rudi - Levamos em conta a demografia de usuários po-

tenciais na região, o transporte disponível, a manutenção que 
o potencial donatário pode prestar, a segurança do local, entre 
outros critérios. Nós financiamos tudo e não levantamos recur-
sos. Mas ajudamos sem custo aqueles que queiram com seus 
próprios recursos criar um parque. Já há alguns parques sendo 
criados por instituições e pessoas com recursos e que gostaram 
da ideia. Eu os ajudo como posso, sem cobrar. Hoje somente 
existe o parque piloto, na AACD da Mooca, mas brevemente 
iremos inaugurar um parque na APAE de Araraquara/SP e outro 
no Parque do Cordeiro, em São Paulo. Ainda este ano temos 
as AACDs de Recife/PE e de Porto Alegre/RS. Na forma de 
ajuda a terceiros, provavelmente será criado um parque no 
Parque Villa-Lobos – zona oeste da capital paulista – e outros 
no interior do estado.

Luciene - Lendo as informações no site, percebi um 
bom número de colaboradores de diferentes áreas de 
trabalho e empresas. Da ideia para a prática, surgi-
ram muitas dificuldades ou restrições ? Como vocês 
formaram essa rede de colaboradores ? 

Rudi -  Não foi difícil, pois todos que escutavam a ideia 
gostavam. Como nós é que provemos os recursos, talvez a 
parte mais difícil, restou o auxílio nas áreas que precisávamos. 
Fomos buscar os melhores profissionais de cada área e todos 
gostaram muito da proposta, provendo seus serviços pratica-
mente sem remuneração. 

Luciene - Quais os brinquedos e elementos lúdicos 
inclusivos do parque ? 

Rudi -  Há vários, que podem ser vistos em nosso site. Há 
balanços com cintos de segurança, balanço para cadeirantes, 
painéis com imagens e sons, espelhos, bancos que balan-
çam, bancos onde uma criança joga para a outra uma bola 
pendurada, além dos equipamentos de um parque que nor-
malmente não consideramos como brinquedos, mas que são 
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muito importantes, como o caminho do cadeirante, a rampa, o 
piso tátil, paredes com elementos lúdicos (na Mooca, tem um 
trenzinho), entre outros.

Luciene - Espaços como esses necessitam de ma-
nutenção constante por conta da deterioração  pelas 
intempéries e mesmo pelo uso. Como é feita a manu-
tenção, de quem é a responsabilidade ?

Rudi - A responsabilidade da manutenção é de quem rece-
be a doação. Desta forma, garantimos o interesse e o cuidado. 
Somos cuidadosos na escolha do local, que preferencialmente 
é cercado, tem segurança e usuários. Nossos equipamentos são 
bastante resistentes, buscando minimizar os problemas. De toda 
forma, temos um acordo com o fabricante dos brinquedos que 
fornece treinamento aos donatários para que a manutenção 
possa ser feita sem grandes problemas e sem contratar terceiros.

Luciene - Os parques estão sendo utilizados por 
crianças com e sem deficiência juntas. Essa integração 
é um desejo de vocês ?

Rudi - Sim, este foi nosso objetivo desde o início. Nossos 
objetivos são o lazer, a terapia e a socialização de crianças com 
deficiência.

Luciene - Qual o planejamento para esse ano ou para 
os próximos anos ? 

Rudi - Nosso objetivo é entregar 4 parques por ano, todos 
os anos, com nossos recursos, além daqueles com recursos 
de terceiros.

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e urbanista. 
Mestre em Terapia Ocupacional pela Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) na área de Acessibi-
lidade e Desenho Universal e Docente do SENAC São 
Carlos na área de Acessibilidade e Desenho Universal. 
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com

Luciene - É possível se tornar um colaborador ? 
Rudi - Hoje não necessitamos de muito mais ajuda, mas 

quem tiver interesse pode enviar mensagem através de nosso 
site e nós levaremos em consideração, chamando quando 
necessário.

Luciane - Os pais da Anna Laura Petlik Fischer estão 
felizes com os resultados ? Novos projetos virão junto 
com o parque  ?

Rudi - Sim, é nossa homenagem a nossa filha e, since-
ramente, esperamos que ela, Anna Laura, esteja feliz. Temos 
outros 3 grandes projetos: a biblioteca em Israel na Arab Jewish 
Community Center a ser inaugurada no dia 14 de outubro, um 
livro que será lançado em breve sobre a história de Anna e 
uma ONG, para ajudar pais em luto, que iniciaremos este ano.

Luciene -  O parque da AACD – Mooca é aberto ao 
público em geral ? E os outros parques também serão 
abertos ao púbico ?

Rudi - É condição da doação a abertura do parque ao pú-
blico em determinado horário, definido em consenso. Todos 
abrirão ao público externo em horários específicos e o Parque 
do Cordeiro, que em breve receberá nossa doação, é parque 
aberto da prefeitura (só fecha à noite). 

SERVIÇO
Parque da AACD – Mooca - Rua Taquari, 549 
segundas, quartas e sextas das 10h até 12h
terças e quintas das 15h às 17h  
* As crianças precisam estar acompanhadas.
Mais informações: http://annalaura.org.br/
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Praticando a Acessibilidade Atitudinal !

Q
uero acreditar que o lei-
tor, depois de ter lido 
sobre acessibi l idade 
atitudinal, esteja apto a 
investigar e rever as ve-

lhas “verdades” que ainda engessam 
- em 2015 - os nossos cérebros. Quero 
acreditar, ainda, que tenha ajudado na 
construção de novas certezas acerca das 
pessoas com deficiência, bem como das 
acessibilidades. Por conseguinte, quero 
crer que, através da reformulação do 
conhecimento, o cidadão tenha con-
cluído que cidade acessível é mesmo 
para todos !

Almejo, com os meus escritos, ter 
despertado em muitos o sentimento 
da solidariedade. Sei que essas novas e 
boas sementes estão germinando, bro-
tando, nascendo e perguntando: de que 
forma poderia exercitar a tal atitudinal ? 
Como posso ajudar ? Como proceder 
na prática ?

Para esse recomeço dos humanos 
que abandonaram a cegueira voluntária 
é que deixo algumas sugestões básicas 
de exercícios de acessibilidade atitudinal. 
Todas sem custos e sem necessidade de 
ser autoridade para realizá-las ! Perce-
bam que, somos nós –

individualmente – que representa-
mos a possibilidade de um mundo me-
lhor para todos.

O leitor, depois desse pontapé inicial, 
poderá dar asas à sua imaginação e voar 
com ética, voar com ética, voar com 
ética... Quebrar velhos preconceitos... 
Romper barreiras... Formular novos con-
ceitos... Arrebentar as grossas correntes... 
Sair das sombras e encontrar o sol.

A - Be My Eyes (Seja Meus Olhos)
Na era tecnológica, penso que o hu-

mano que tenha Iphone gaste muito de 
seu tempo brincando no aparelho com 
passatempos egoístas, melhor dizendo, 
com distrações que só beneficiam o 
próprio usuário. Nada contra ! Mas, e 

se essa visão individual migrasse um 
pouquinho para beneficiar a coletividade 
? Bacana, hein ?

Hans Jorgen Wiberg,  deficiente visual 
dinamarquês, ao invés de ficar apenas 
reclamando da vida, colocou em prática 
um maravilhoso pensamento, traduzido 
no aplicativo apresentado no site do Be 
My Eyes (seja meus olhos).

O objetivo do aplicativo é fomentar a 
solidariedade para que todas as pessoas 
que tenham o sentido da visão em bom 
estado, possam emprestar seus olhos – 
por alguns segundos – para os cegos.

Claro que, assim como eu, as pessoas 
com deficiências visuais querem mesmo 
é desfrutar dos direitos constitucionais, 
como, por ilustração: ir e vir com liberda-
de, trabalhar... Porém, sempre repito em 
minhas palestras que, por mais esforço 
que eu faça, Deborah Prates nunca mais 
será a mesma de antes da cegueira.

Sem serem submissas, as pessoas 
com deficiência hão que ser humildes; 
o suficiente, para reconhecerem que 
em inúmeros momentos do dia a dia, 
necessitam de olhos amigos, solidários. 
Nesses simples e importantes instantes 
é que o aplicativo “seja meus olhos” é 
uma benção.

Sou cadastrada no aplicativo e aqui 
dou o meu testemunho sobre a genial 
ideia. Antes de saber da ferramenta, 
fui fazer um macarrão e, dentre vários 
pacotes, fiquei sem saber qual deles 
era o integral. Estava sozinha em casa, 
valendo dizer, sem um olho amigo. Até 
tentei colocar o pacote sobre o vidro 
do scanner para ler a embalagem; não 
consegui. Acabei pegando um pacote 
qualquer que, ao final, não era o integral.

Veja, caro leitor, que foi uma besteira 
! Todavia, depois do Be My Eyes pude, 
em menos de um minuto, consultar um 
olho solidário e degustar, exatamente, 
o que eu desejava. Poxa, senti-me tão 
feliz ! Percebi na voz do humano volun-
tário do outro lado, tanta satisfação em 
ajudar-me... Emoção indescritível... Tão 
simples, né ? Meus olhos encheram-se 
de lágrimas quando ouvi da minha filha 
que ela já havia feito a sua inscrição 
como voluntária... Princípios e valores 
humanos aprendem-se em casa.

Pratique a Acessibilidade Atitudinal e 
faça você também a sua inscrição no site 
Be My Eyes. É fácil ser um voluntário ! 
Sem custos e sem burocracia !

Basta fazer o download do aplicati-
vo e se cadastrar, tanto pelo Facebook, 
quanto pelo endereço de e-mail. Infor-
me sobre a sua disponibilidade, bem 
como do idioma falado.

Somente isso mesmo ! Então, o vo-
luntário entra em uma fila de espera 
podendo receber uma chamada no ví-
deo chat a qualquer minuto. Se, por 
ilustração, no momento da chamada 
você estiver dirigindo, não se preocupe. 

por Deborah Prates



A chamada, automaticamente, será redirecionada para outro 
voluntário.

O aplicativo está disponível apenas para Iphone, contudo, 
tão maravilhoso é que, em breve, penso que já estará pronto 
para outros sistemas. O importante foi que já começou o 
fomento da cultura da solidariedade.

Através da mudança de seus hábitos, comportamentos, o 
leitor poderá colaborar para que uma pessoa cega saiba, por 
exemplo: a data de validade de medicamentos, alimentos, 
cosméticos; conheça como é o local onde estiver através da 
descrição da imagem; leia rótulos diversos e muito mais !

B - Reveja seu bigode
Para uma pessoa 

surda, que lê os lá-
bios de seu interlo-
cutor, o bigode é um 
monstro, um vilão.

Imagine um ho-
mem credenciado 
no setor de RH de 
uma empresa fa-

zendo entrevista de um candidato surdo.
Basta parar e pensar que aqueles pelos que crescem na 

parte superior dos lábios e que muitas vezes o escondem, 
impedem que a pessoa surda proceda a leitura labial. Ora, o 
candidato já chega nervoso, precisando desesperadamente 
daquela vaga e, ao olhar para você, não consegue entender 
absolutamente nada que você diz, por conta do seu bigode. 
Situação patética, triste ! Poucos humanos já pararam para 
refletir sobre o assunto.

Imagine-se no lugar do candidato e responda: vale mais 
ostentar a sua vaidade com o farto bigode ou tem mais valor 
incluir em seu diálogo o ser humano surdo.

O leitor pode argumentar: esse assunto não me diz res-
peito, já que não trabalho em RH. Puro egoísmo ! Já se ima-
ginou - portando seu ostensivo bigode - no interior de uma 
loja de departamentos pedindo ajuda sobre um produto a 
um trabalhador sem saber que ele é surdo ? O empregado, 
perplexo, fica estático, olhando para o seu maxilar que sobe 
e desce, sem que ele possa entender coisa alguma ! Situação 
constrangedora e que pode comprometer o emprego de uma 
pessoa com deficiência.

Agora leitor, se coloque na posição de um juiz de Direito 
– que exibe em seu rosto abundante bigode – e está na 
presidência de uma audiência. Na mesa encontra-se uma das 
partes, representada por um advogado surdo, numa situação 
deveras humilhante, vez não conseguir fazer a leitura do di-
álogo em seus lábios por culpa – exclusiva – do seu bigode. 
Então, como representante do Poder Judiciário, o leitor, antes 
de julgar o próximo, precisa autojulgar-se e ver se condena a 
si próprio por não ser um cidadão ACESSÍVEL.

Revendo a sua vaidade, superficialidade, é que sugiro: 
seja autoavaliado o seu bigode. Seja solidário, mude seus 
hábitos e conceitos; corte o seu bigode ! Torne o planeta 
mais acessível !

C - Respeite os Assentos Especiais
Nos transportes, 

salas de espetácu-
los e em tantos 
outros locais exis-
tem assentos pre-
ferenciais, melhor 
dizendo, especiais 
para pessoas com 
deficiência e limi-
tações físicas, ido-
sos, gestantes... 
que, na maioria das vezes, estão ocupados por humanos que 
não preenchem as condições para estarem sentados neles.

Esses lugares representam um número ínfimo no contexto 
dos assentos e têm que ser respeitados por todos; é lei ! Ocor-
re, na prática, que virou regra serem ocupados por qualquer 
humano, ainda que fora das especificidades da destinação. 

No Metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, são raras as 
vezes que entro num vagão, acompanhada de meu cão-guia, 
e tenha algum lugar especial vago. Estão sempre ocupados 
por quem não tem direito a eles, sendo que eu tenho que 
puxar “briga” para exigir que a pessoa comum se levante, 
para que eu possa ocupar o que a lei me reservou. Situação 
cansativa e vexatória para ambas as partes.

Eis uma boa oportunidade para que o leitor reflita sobre a 
situação e mude seu mau comportamento. Eis uma atitude 
transformadora para um Brasil mais justo. Só depende da 
sua solidariedade.

Pronto ! A partir desses simples gestos de solidariedade 
o cidadão já estará tornando o planeta mais ACESSÍVEL ! 

Para essa singularidade, você precisa tão-só, modificar-
-se... Ver além do que os seus olhos podem ver... Reciclar 
seus velhos preconceitos e atualizar conceitos... A verdade 
de ontem não vale mais para hoje. Pense em tudo isso...  
Acessibilidade Atitudinal Já !

Deborah Prates  é cega, advogada, delegada 
da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão 
de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/
RJ além da Comissão Nacional de Promoção da 
Igualdade e da Comissão Especial de Direito da 
Tecnologia e Informação da OAB. Apresentadora/
coordenadora do programa “Acessibilidade em 
Foco”, na rádio Contraponto (RJ).  Desenvolve 
o blog http://deborahpratesinclui.blogspot.com.
br/ e a página facebook.com/deborahpratespa-
lestrante
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Aplicativos para Segurança e Acessibilidade 
no Transporte Público

S
abe-se que pessoas cegas não dirigem veículos, 
não pedalam sozinhas, não usam skates ou patins 
e, se não for a pé ou por veículo conduzido por 
outra pessoa enxergante/vidente, que oportuni-
dade teriam de se deslocar em uma cidade com 

autonomia, como precisa fazer qualquer cidadão ?
Com essa preocupação e, posteriormente, em atendimento 

à Lei de Mobilidade Urbana 12.587/12, a empresa mineira 
Geraes – www.geraestec.com.br – criou o pioneiro sistema 
DPS2000, com o que havia disponível para equipar ônibus e 
seus usuários cegos para que um pudesse perceber o outro. 
Ao cego coube adquirir e portar algo semelhante a um controle 
remoto e o sistema, embora não tenha recebido a atenção 
que mereceria dos governos, hoje funciona nas cidades de 
Jaú/SP, Araucária/PR e Limeira/SP.

Pouco depois, pela louvável iniciativa de um prefeito do 
interior de São Paulo, o Grupo Criar – www.grupocriar.com.
br – idealizou o BUSALERT, já valendo-se de tablets e smar-
tphones. Tanto por texto como por áudio, esse sistema informa 
a distância, o tempo estimado de chegada e o número de 
paradas até o ponto onde o usuário informou, ainda avisando 
ao motorista, que há uma pessoa com deficiência no local, 
para que fique atento e até mesmo posicione melhor o veí-

culo no embarque.  Embora em testes em 
outras cidades, São Carlos/SP, onde tudo 
começou, ainda é a única cidade a dispor 
do sistema. 

Outra possibilidade, e essa, já disponível 
em 12 cidades brasileiras – dentre as quais: 
Maceió/AL, Recife/PE, Santo André/SP, São 
Caetano do Sul/SP e Diadema/SP –  é o 
CITTAMOBI – www.cittamobi.com.br – cuja 

versão mais comum e a destinada às pessoas com deficiência 
– “ACESSIBILIDADE - CITTAMOBI” – tem aplicativo que pode 
ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store. 

Idealizado e em constante desenvolvimento por um pro-
gramador cego, Luiz Eduardo Porto Mariz, esse sistema per-
mite que mesmo um usuário com deficiência visual localize 
um ponto de ônibus e se desloque ao mesmo, sabendo o 
horário de chegada com margem de erro de até um único 
minuto. Isso significa que, para pessoas cegas ou não, haverá 
maior conforto e segurança, já que não será necessário ficar 
parado no ponto, muitas vezes, situado em locais ermos ou 
descobertos, mas se deslocar para lá apenas no momento de 
embarque. Além disso o aplicativo mostra os pontos próximos,  
assim como o momento em que se deve desembarcar.

Enfim, por um custo insignificante para um ônibus de cerca 
de R$ 500 mil, essas são 3 dicas de empresas totalmente 
brasileiras, que visam melhor atender toda a população, 
incluindo as pessoas cegas e com baixa visão, que segundo 
o Censo de 2010, somam algo em torno de 6,6 milhões de 
cidadãos em todo o Brasil, além de ser um conforto a mais 
no transporte público para todos os demais usuários.

por Flávio Scavasin

Flávio Scavasin é pessoa com deficiência, 
membro do grupo “Cidade para Todos – Acessibilidade”, 
consultor e palestrante em temas voltados a pessoas com 
deficiência. Foi fundador e vice-presidente da Associação Bra-
sileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida – ABPST, 
ex-presidente voluntário do Instituto de Acessibilidade para a 
Diversidade (IAD), foi coordenador de Desenvolvimento de 
Programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo (2008 – 2012), foi gestor do 
Parque Villa-Lobos, segundo em importância na cidade de 
São Paulo, que se tornou no período o primeiro parque aces-
sível do Estado de São Paulo (2004 – 2008). É ex-presidente 
do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Defi-
ciência – CEAPcD, é pós-graduado em Administração pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, formado em Direito pela 
Universidade de São Paulo – USP.

E-mail: fscavasin@uol.com.br



Projeto “Muda do Afeto” !

A 
força e a vontade do meu 
filho Pedro, que possui 
uma síndrome genética 
muito rara – 

Aicardi-Goutieres – me 
inspira todos os dias a lutar por um futuro 
melhor. Olhar para suas superações diárias 
me faz acreditar que um mundo melhor 
em relação às pessoas com deficiência 
é possível. 

Através de tantas vivências diárias e 
na luta para que ele seja respeitado em 
seus direitos, vejo a urgência de informa-
ções que devem ser levadas à popula-
ção que passa despercebida e que faz 
toda a diferença para as pessoas com 
deficiência. Vejo no meu filho refletida 
uma humanidade. Se as nossas relações 
com o mundo que nos cerca  nos faz 
crescer e evoluir como seres humanos, 
para as pessoas com deficiência isso se 
torna vital. E compreender o outro na sua 
totalidade ultrapassa qualquer limitação 
que ele possa ter. 

Foi com este sentimento que nasceu o 
projeto “Muda Do Afeto”. Adulto, Criança 
e Coração. Adulto a cartilha; a criança os 
livros infantis e o coração o filme, a voz 
da pedra. O objetivo é conscientizar a po-
pulação em relação à inclusão da pessoa 
com deficiência. 

A cartilha chama-se “Caminho Aberto”. 
Do estacionamento ao coração do esta-
belecimento,  contém dicas de acessibili-
dade humana e todas as especificidades 
físicas que um estabelecimento deve ter 
para receber a pessoa com deficiência. 
A cartilha do projeto aborda assuntos de 
todos os tipos de deficiência e oferece 

dicas, desde como lidar e receber essas 
pessoas em estabelecimentos comerciais, 
até a importância de se respeitar as vagas 
exclusivas no trânsito. 

A cartilha vai acompanhada por um CD 
com áudio-narração. Trata também sobre 
o mercado de trabalho e incentiva os co-
merciantes a contratarem estas pessoas 
“eficientes.” 

Os dois livros infantis foram escritos 
por Fernanda de Oliveira: um trata da 
inclusão da criança com deficiência na 
escola (Quando Conheci Pedrinho), e o 
outro retrata de forma lúdica e poética  a 
criança com deficiência carente no Brasil, 
que com criatividade e alegria se supera 
todos os dias, fazendo da imaginação sua 
superação. 

Os livros acompanham o CD que pos-
sui a narração (para pessoas com defici-
ências visuais) e também uma linda trilha 
sonora feita com muito carinho pelo mú-
sico/maestro Giordano Pagotti. 

O curta metragem é chamado “A Voz 
da Pedra”. Convida as pessoas a refleti-
rem sobre a comunicação não verbal e 
o sentimento que ultrapassa a linguagem 
falada, pois a vontade de se relacionar 
deve transcender a falta de palavras. Mas 
quando se fala com o coração, a comu-
nicação flui e o entendimento acontece 
de forma natural. O curta foi feito com o 
Pedro e suas irmãs que sempre o apoiam 
e com amor cuidam para que ele se sinta 
querido, seguro e muito amado. 

Esse material tem por objetivo ser tra-
balhado nas escolas, comércios, clinicas. 
E virar um ônibus itinerante nas cidades 
da região, onde serão entregues os livros 

Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa, 
especialista em projetos de acessibilidade, diretora 
de controle ambiental e idealizadora de vários 
projetos na área de mobilidade urbana. 

e a cartilha, será passado o filme, terá 
contação de história e dança inclusiva, 
para mostrar que com amor toda força 
vem e tudo é possível na vida. 

“Muda do afeto” para que floresça este 
novo olhar para as pessoas com defici-
ência. Muda de mudança, de mudo, de 
enxergar no outras infinitas possibilidades 
que ultrapassam nosso limitado entendi-
mento sobre o universo da pessoa com 
deficiência. Que a história da deficiência 
no Brasil possa ser mudada com afeto, 
carinho, respeito e urgência de se plantar 
no coração uma nova realidade de que 
todos são capazes. Conheça o projeto: 
www.mudadoafeto.com.br 

por Karolina Cordeiro 79
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Conheça Pomerede/SC

O 
Brasil é, com certeza, o 
lugar que recebe todas 
as etnias, raças e cultu-
ras de todas as partes 
do mundo. Só aqui po-

demos ver pessoas de vários lugares 
trocando experiências e ensinando a 
cada um a sua cultura. E isso aconte-
ce, porque nosso País teve a influência 
de diversos países em seu processo de 
colonização.

A cidade de Pomerode/SC é a prova 
disso. Ao chegar à pequena, pacata e por 
que não dizer, simples cidade, você já 
se sente um pouco como se estivesse 
na Alemanha. 

Ela se localiza no chamado “Médio 
Vale do Itajaí”, região centro-norte do 
estado de Santa Catarina. Sua distância 
de Florianópolis, a capital do Estado, 
é de 162 Km por meio rodoviário. Os 
principais centros urbanos em sua pro-
ximidade são:  Blumenau – ao Sul – 
distante 33 Km pela Rodovia SC 418, e 
Jaraguá do Sul – ao Norte – distante 35 

Km pela Rodovia SC 416.
Se você preferir ir à Pomerode/SC de 

avião, ao invés de enfrentar o trânsito pe-
sado e perigoso das estradas catarinen-
ses, saiba quais são os aeroportos mais 
próximos da cidade, já que a mesma não 
conta com essa infraestrutura. Por esta 
razão,  você só vai encontrar voos até 
o aeroporto da cidade de Navegantes/
SC, que fica há 74 Km de Pomerode. 
Ou seja, você ainda percorrerá um bom 
trecho pelas rodovias, de qualquer jeito.

Ao chegar na cidade, você vai se de-
parar com uma arquitetura simples e 
ao mesmo tempo moderna, que como 
não poderia deixar de ser, trás traços da 
colonização alemã. 

A cidade também é um pólo indus-
trial, tendo diversas fábricas, o que faz 
as vagas de emprego serem crescentes.  
Porém, para quem pretende passear o 
importante são os serviços do lugar. E 
são deles que vamos falar.

Se você está a fim de conhecer as 
comidas típicas, existem restaurantes 

por Jony da Costa

a cidade mais alemã do Brasil !



que trazem essa opção, entre eles o 
Wunderwald. Ele guarda em seu inte-
rior marcas do passado da colonização, 
além do que, o cardápio oferece  pratos 
típicos, como o   chucrute.

Se você não quer ir tão fundo na cul-
tura alemã e não encara um “chucrute”, 
pode optar por lanchonetes que tem um 
cardápio variado. Um dos exemplos é “O 
Pinguim Paulista”. Ele conta com atendi-
mento ágil e prático, sem demora, além 
do que, quando falamos em atendimento 
de pessoas com deficiência, pode se di-
zer que tudo corre de maneira muito tran-
quila, embora o espaço físico do local não 
seja amplo, o que   dificulta a manobra 
de uma cadeira de rodas, por exemplo.

Há opções de compras bem interes-
santes na cidade. Elas vão desde artesa-
natos até roupas e malhas que vem das 
fabricas locais. Você pode até comprar 
roupas típicas alemãs se quiser.

Nestes estabelecimentos também se 
percebe a falta de preocupação com a 
questão da acessibilidade. Se vê poucos 
recursos como guias rebaixadas. No por-
tal da cidade, por exemplo, existe uma 
loja de artesanato que fica no andar 
superior. E a única atração disponível 
para pessoas com deficiência é tirar foto 
com roupas típicas. 

Todavia, isso não tira o encanto da 
cidade, que tem atrativos interessantes 
para quem quiser conhecer uma nova 
cultura dentro do Brasil. Um deles é a já 
tradicional “Festa Pomerana”, que aconte-
ce no mês de Janeiro de todos os anos.

Isso tudo nos faz pensar em como 
nossos pólos turísticos estão se preparan-
do, ou pensando na pessoa com deficiên-
cia, público que cada dia mais está tendo 
seu espaço na sociedade e buscando 
essas atrações. Então, cabe às cidades, 
que por algum motivo são  rotas turísticas, 
a pensar ainda mais e melhor em como 
receber a pessoa com deficiência. Claro 
que se o local precisa respeitar as marcas 
históricas, como é caso de, Pomerode/
SC, será necessário uma estratégia que 
alie o passado com o futuro, incluindo a 
todos, como deve ser.

Jony da Costa Naim é pessoa com deficiência, 
escreveu dois livros: um de poesias variadas e 
outro infantil. É idealizador do projeto INCLUSÃO 
PARA TODOS e atua como repórter e palestrante 
na área da inclusão de pessoas com deficiência. 
É dramaturgo e cursou teatro e expressão cor-
poral.  É conhecido como o “Repórter Inclusão”.
E-mail: reporterinclusao@hotmail.com
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Pequena dose de sensualidade

Modelo: Cris Oliveira - 31 anos - nanismo

Make UP: Andre Lima

Foto: Kica de Castro 






