


O 3E80 une as vantagens do comprovado sistema hidráulico rotativo Ottobock, com um novo 
comando eletrônico. Isto oferece mais segurança e inteligência à marcha, seja qual for o 
terreno ou a situação, permitindo a você um alto grau de liberdade, movimento e segurança 
bem superiores aos joelhos mecânicos.

A articulação de joelho reconhece diferentes velocidades e alterações ao caminhar e se adapta 
automaticamente a cada passo.

Sua primeira prótese inteligente
3E80 – a nova articulação de joelho eletrônica
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Outras características do 3E80
•	Robusto e de manuseio fácil
•	Ajuste manual, simples
•	Resistente a respingos de água
•	Modo adicional para andar de bicicleta (Joelho livre)

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br
Assista ao vídeo do 
3E80 no Youtube
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Alegria: sempre o
melhor remédio !

A
migos, tem coisa mais gostosa e sincera que o sorriso de uma criança ? 
Existe algo mais gratificante e puro ? Parece até que nos limpa quando 
recebemos um, não é mesmo ? É como um remédio para todos os males. 
Parece até que, mesmo que seja por alguns segundos, aquele sorriso nos 
faz esquecer dos problemas que temos ou da situação difícil pela qual 

passamos. O sorriso tem esse poder... a alegria verdadeira, carrega com ela essa força. 
E conosco, adultos, esse poder do sorriso e da alegria não são diferentes, sabiam disso ?

 As tribulações, a correria, as preocupações do nosso dia a dia... as notícias de “crise”, 
os negócios, as incertezas... tanta coisa que nos acomete diariamente, que acabamos 
muitas vezes esquecendo de simplesmente “sorrir”. Tudo isso é tão intenso que aca-
bamos por perder ou esquecer de demonstrar ou até de sentir “alegria”. E assim, aos 
poucos, vamos ficando meio “doentes” por dentro... doentes na alma, no espírito. E o 
pior, essa “doença” invisível, mas sensível, acaba contagiando a todos em nossa volta, 
criando uma cadeia de energia pesada, dando aos problemas e à “crise”, uma força às 
vezes muito maior do que ela mesmo tem sobre nós. Pensem nisso... vejam se não é 
mais ou menos assim que acontece ?

Falo isso tudo por experiência própria. Muitas pessoas, clientes, parceiros, amigos, às 
vezes me dizem: “caramba... você deve estar com a vida ganha... Você não tem pro-
blema, não é possível, tá sempre sorrindo... o mundo está pegando fogo e você está aí 
brincando, com esse baita sorriso do rosto... parece que não tem tempo ruim ?”... Será ? 
Quem convive comigo no dia a dia sabe... e se sabe, como tenho problemas e preo-
cupações, e que também não estou e nem consigo sorrir o tempo todo. Mas procuro, 
na medida do possível, me policiar para colocar a “alegria e o sorriso”, não só no rosto, 
mas no coração. E posso garantir: fica muito mais fácil e leve enfrentar os problemas e 
a “crise” agindo assim !

A Revista Reação é feita assim... com Alegria !  A Reatech foi feita assim por mim 
durante 11 anos (até 2012) enquanto estive à frente da feira... com Alegria ! A feira 
Mobility & Show, que aconteceu agora em setembro em Interlagos, também... apesar 
de toda dificuldade de realizar um evento desse porte num ano tão complicado para os 
negócios, ela também foi feita assim... com Alegria ! E quem esteve lá viu o resultado... 
conseguimos realizar um evento maravilhoso, redondo, bonito, gostoso, agradável... onde 
todos ficaram satisfeitos. Quem esteve lá pôde sentir a ALEGRIA no ar... e no “sorriso” 
estampado no rosto de todos, tanto visitantes quanto expositores. Tudo que se faz com 
ALEGRIA se faz com o coração. E tudo que é feito com AMOR, só pode dar certo !

Portanto amigos e amigas, o recado que quero deixar dessa vez é esse: SORRIA... faça 
tudo em sua vida – pessoal ou profissional – com ALEGRIA e com amor. Não há crise 
que resista a um sorriso. Não há problema, seja ele qual for, que não se curve frente à 
Alegria sincera. 

Vamos aprender a usar a ALEGRIA, não como arma e nem como escudo, mas como 
remédio. Vamos enfrentar esse momento pelo qual passa nosso País e nossa economia, 
e por consequência direta as nossas vidas, com um sorriso no rosto, por pior que seja 
tudo isso para nós. Se fizermos isso, passaremos mais rápido, melhor e mais leves por 
esse momento. 

Um grande “sorriso” a Todos e pratiquemos juntos a Alegria !!! 

editorial

“Comigo está o Senhor, nada temo... Comigo está o Senhor, meu amparo... a destra do Senhor fez prodígios,  
levantou-me a destra do Senhor; fez maravilhas...”

Salmos 118 : 6, 7 e 16
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Deputado Mandetta
entrevista

E
leito deputado federal por 
Mato Grosso do Sul, pelo De-
mocratas (DEM), Luiz Henri-
que Mandetta  já está em sua 
segunda passagem pela Câ-

mara. Ele é médico, formado no Rio de 
Janeiro, com residência em Ortopedia na 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. Mais tarde, resolvido a dedicar-se a 
crianças com dificuldades de movimen-
to e locomoção, foi selecionado para se 
aperfeiçoar em Ortopedia Pediátrica no 
maior centro dessa especialidade nos Es-
tados Unidos, o ScottishRite Hospital for 
Children, em Atlanta. 

Na volta ao Brasil, o contato com as famí-
lias de seus pacientes mostrou as inúmeras 
dificuldades enfrentadas. Isso fez com que 

ele iniciasse um trabalho junto às APAEs e 
Pestalozzi em todo o seu estado. Foi presi-
dente da Unimed Campo Grande e secretá-
rio da Saúde do município, período em que 
constatou a precariedade dos serviços, não 
só na capital, mas em todo MS e estados 
vizinhos, o que o fez com que ele se can-
didatasse a deputado federal para trabalhar 
exatamente ligado à área.

Mandetta, como é conhecido na vida po-
lítica, participou da Comissão de Seguridade 
Social e Família e, sendo seu presidente, 
atuou em projetos de interesse das pessoas 
com deficiência, como a revisão da lei de 
aposentadoria e a nova lei sobre pessoas 
com autismo. Sempre se destacou quando o 
assunto foram as PcD na Câmara, participan-
do ativamente dessas questões. Atualemtne, 
faz parte com empenho da Comissão de 
Defesa dos Direitos das Pessoas com De-
ficiência, instalada  em fevereiro de 2015. 
Vamos conhecer um pouco mais do trabalho 
desse parlamentar atuante na causa:

Revista Reação - Como o senhor 
analisa a importância da Comissão de 
Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência ?

Deputado Mandetta - Essa foi, sem 
dúvida, a grande conquista dessa legislatu-
ra na Câmara dos Deputados.  O presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha, entendeu 
os motivos, a importância, a visibilidade, 
o espaço para que possamos dar mais 
rapidez à análise dos projetos das pes-
soas com deficiência numa Comissão 
Permanente na casa legisla-
tiva. A Câmara avançou 
muito com essa inicia-

tiva e demonstrou 
a importância da 

representação e cidadania dessas pessoas 
com deficiência.

RR - Como está sendo o relacio-
namento da Comissão com a Frente 
Parlamentar, que reúne deputados e 
senadores em torno do tema ? Qual o 
poder de cada grupo ?

DM - A Comissão tem sido o espaço 
onde os parlamentares que compõem a 
Frente Parlamentar têm para expressar as 
suas opiniões e para fazer as suas audiên-
cias públicas. Ela atraiu para Frente novos 
parlamentares e tem sido extremamente 
sinérgico, tendo um espaço para a discussão, 
apresentação e a militância dos parlamenta-
res. A frente sai extremamente fortalecida. 

RR - Quais as principais discussões 
já realizadas pela Comissão e quais 
são os projetos aprovados ?

DM - Já debatemos sobre a inclusão das 
pessoas autistas no sistema escolar regular: 
a Portaria Nº 1.635/2002 do Ministério da 
Saúde, que objetivou organizar o atendimen-
to às pessoas com deficiência intelectual 
e/ou distúrbio do espectro autista no SUS, 
e a Portaria Nº 2.848/2007 do Ministério 
da Saúde, que modificou e unificou os có-
digos da tabela SIA e SIH/SUS, além de 
outros assuntos. A respeito dos projetos de 
lei aprovados, destaco a aprovação do PL 
Nº 1.679/15, que assegura às pessoas com 
deficiência visual o direito de receber cartões 
bancários e de crédito com as informações 

em Braille. Outro projeto importante foi 
o PL Nº 328/11, que dispõe so-

bre a obrigatoriedade do forne-
cimento de fraldas descartá-

veis a PcD e idosos. Ambos 
os projetos, seguem para 
análise das comissões de 

Finanças e de Constituição 
e Justiça. Também consegui-

mos aprovar o PL Nº 905/11, que 
aumenta em 1/3 a pena do crime de 

abandono de incapaz se a vítima for uma 
pessoa com deficiência. A proposta será 
analisada na Comissão de Constituição e 
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Justiça e de Cidadania. Se aprovada, segue 
para o Plenário.

 
RR - Por sua iniciativa, foi realiza-

da em julho passado uma audiência 
pública na Câmara para discutir a 
desoneração da cadeia produtiva de 
órteses, próteses e tecnologias assisti-
vas. Quais os principais benefícios que 
a desoneração traria ao setor ? Como 
a comissão encaminhará a questão ?

DM - O primeiro objetivo foi demonstrar 
que o preço das órteses e próteses, e todos 
os equipamentos de TA, vêm extremamente 
carregados de tributos. É inconcebível que se 
taxe tanto aparelhos que têm necessidades 
tão básicas no dia a dia das pessoas, desde 
cadeiras de roda, aparelhos para audição, as 
lentes para PcD visuais, enfim... a demons-
tração de que a carga tributária incide e pe-
naliza demais, reduzindo muito o acesso das 
pessoas. Trouxemos aqui a Receita Federal, 
os especialistas em questões tributárias para 
formalizarmos o projeto que irá fazer a isen-
ção tributária dessa cadeia para as pessoas 
com deficiência. Acredito que esse deve 
ser o projeto que deve trazer um grande 
impacto no cotidiano dessas pessoas nessa 
legislatura ainda. 

RR -  Quais são os assuntos a serem 
examinados na comissão a partir de 
agora ?

DM - Nas próximas reuniões da comis-
são, vamos discutir o uso simultâneo da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e de 
legendas nas propagandas eleitoral e parti-

dária veiculadas na televisão, inclusive nas 
inserções, e também debater sobre a Capa-
cidade Internacional de Funcionalidade, Inca-
pacidade e Saúde - CIF, que foi desenvolvida 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em outubro de 2011.Isso para registrar e 
organizar a ampla gama de informações re-
lacionadas a diferentes estados de saúde. 
Acredito que esse debate sobre a CIF vai 
nortear a elaboração das políticas públicas 
voltadas às pessoas com deficiência, sua 
implementação e, especialmente, qualificar-
-nos para identificar as lacunas existentes e 
nos dar condições para aprimorá-las.

RR - O Brasil é considerado um dos 
países mais avançados em termos de 
legislação referente a pessoas com 
deficiência. O problema está na exe-
cução dessas leis. Como alterar essa 
situação ?

DM - Exatamente da maneira como a 
Frente Parlamentar tem se comportado no 
Congresso Nacional, dando visibilidade e 
fazendo eventos públicos. Na Comissão, tra-
zendo os órgãos governamentais, cobrando 
prazos, cobrando sistematicamente que po-
líticas públicas sejam inclusivas. Recente-
mente, tivemos uma argumentação muito 
grande com a Presidente da República, cujos 
pronunciamentos deveriam ser acompanha-
dos de um intérprete de Libras. Eles ainda 
não atentaram que existe um número de 
pessoas com deficiência auditiva que são tão 
cidadãos quantos os demais e precisam ter o 
acesso. Estamos lutando muito com as redes 
de televisão que ainda resistem e espero 

que isso mude nas próximas eleições. É uma 
batalha diária daqueles que lutam para retirar 
as leis do papel para o dia a dia e também 
dar à sociedade um espaço onde ela possa 
denunciar e cobrar, e onde a gente possa dar 
respaldo às inúmeras violações à lei que são 
cometidas diariamente em todo o Brasil, que 
ainda não atentou da necessidade de incluir 
e dar acessibilidade em prédios públicos, em 
vias públicas, o direito de ir e vir, direito à 
escola e o direito à informação para todos. 

RR - Com a aprovação da Lei Bra-
sileira de Inclusão (LBI), que deverá 
entrar em vigor em janeiro de 2016,  
quais são suas expectativas de mu-
danças efetivas ? 

DM - A Lei Brasileira de Inclusão garantiu 
no texto, conquistas históricas, que estavam 
à frente do Tratado Internacional, que o Bra-
sil é signatário, sem que nós perdêssemos 
nada, simplesmente avançamos em uma 
série de quesitos. Infelizmente, a presidên-
cia da República apresentou vetos que nós 
queremos discutir e derrubar quando forem 
apreciados aqui no Congresso e as escolas 
particulares entraram com uma Ação Direita 

9
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de Inconstitucionalidade (ADIN) no que diz 
respeito à matrícula de pessoas com defici-
ência em seus estabelecimentos. Acredito 
que essa lei veio provocar a sociedade para 
que pense, reflita e encontre os caminhos. É 
um conjunto de leis que agora condensada 
em um único documento, mudará muito o 
livre arbítrio e dará muito mais condições 
de representatividade para as pessoas com 
deficiência, não só motoras, mas também 
sensorial e intelectual. 

RR - Quais pontos destaca como os 
mais importantes na nova LBI ?

DM - Destaco a criação do auxílio-inclu-
são, a ser pago às pessoas com deficiência 
que entrarem no mercado de trabalho; a 
definição de pena de reclusão de um a três 
anos para quem discriminar pessoas com 
deficiências e reserva de 10 % de vagas 
às pessoas com deficiência nos processos 
seletivos de curso de ensino superior.

RR - Em recente reunião na ONU, 
em agosto, o modelo brasileiro foi 
criticado como assistencialista e não 

baseado em direitos humanos. Como 
mudar essa situação ? 

DM - A ONU tem um olhar universal, em 
que os países vêm procurando dentro da 
sua realidade encontrar os seus caminhos. 
Se nós temos ainda algumas situações em 
que essa crítica é pertinente, por outro lado, 
nós também temos atenuantes. Por conta 
da própria formação da sociedade brasileira, 
ainda necessitamos de uma série de políticas 
assistenciais, já que a dívida social brasileira é 
muito extensa, não só com as pessoas com 
deficiência, mas com as pessoas excluídas 
do processo de justiça social. Essas políticas 
brasileiras serão transitórias e nós sonha-
mos com um dia em que não precisemos 

mais de leis e de políticas assistenciais e 
passemos a ter políticas que promovam o 
individuo para que ele possa ter a plenitude 
dos seus direitos dentro da sociedade. 

RR - Como envolver a sociedade 
como um todo na promoção dos di-
reitos das pessoas com deficiência ? 
O que o senhor espera para o futuro 
desse segmento ?

DM - Um Brasil melhor nunca será con-
quistado com as pessoas olhando para o 
próprio umbigo. O dia que o empresariado 
ver a pessoa com deficiência como uma 
oportunidade de engrandecer a sua empre-
sa, de colaborar com o ambiente de trabalho, 
de que ela tem sim níveis de produtividade 
muitas vezes até superior. E o dia que nós 
tivermos todos os acessos ao lazer, cultura 
e ao esporte, teremos uma nação do que 
queremos e saberemos para onde vamos. 
Esse é o país que eu sonho, e nesse país as 
pessoas com deficiência terão a plenitude 
dos seus direitos assistenciais. A luta será via 
democracia, nas urnas é que vamos dizer 
qual o futuro da nação que nós queremos. 





12 coluna especial

Desenvolvimento
sustentável inclusivo

A 
ONU, confirmando que a campanha dos Obje-
tivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
foi encerrada em 2015, anunciou o início da 
bandeira dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) a partir deste ano.

O auspicioso tema “Desenvolvimento sustentável inclu-
sivo” é assim chamado porque inseriu o paradigma da 
inclusão como fator transversal do processo internacional 
de desenvolvimento sustentável. 

Por sua vez, o tema é constituído de três subtemas, a 
saber: (1) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, (2) 
Respostas à redução do risco de desastres naturais e (3) 
Criação de ambientes favoráveis de trabalho. Sempre con-
siderando a inclusão das pessoas com deficiência como 
fator transversal.      

1 - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

São os seguintes os ODS:

“1: Eliminar a pobreza em todas as suas formas onde 

quer que ela exista.

2: Eliminar a fome, alcançar a segurança em alimentos e 

a nutrição enriquecida e promover a agricultura sustentável.

3: Assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar 

para todos em todas as idades.

4: Assegurar a educação de qualidade, inclusiva e equita-

tiva, e promover oportunidades de aprendizagem por toda 

a vida para todos.

5: Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas.

6: Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água e do saneamento para todos.

7: Assegurar o acesso à energia disponível, confiável, 

sustentável e moderna para todos.

8: Promover o crescimento econômico  inclusivo e sus-

tentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente 

para todos.

9: Construir infraestruturas resilientes, promover industria-

lização inclusiva e sustentável e cultivar inovação.

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

11: Tornar inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

as cidades e os assentamentos humanos.

12: Assegurar padrões de produção sustentáveis e padrão 

de consumo sustentável.

13: Adotar urgentes ações para combater a mudança 

climática e seus impactos. 

14: Conservar e usar, sustentavelmente, os oceanos, ma-

res e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15: Proteger, restaurar e promover o uso sustentável 

de ecossistemas terrestres, administrar sustentavelmente 

as florestas, combater a desertificação, mandar parar e 

reverter a degradação do solo e mandar parar a perda da 

biodiversidade.

16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, prover acesso à justiça para 

todos e construir organizações efetivas, responsáveis einclu-

sivas em todos os níveis.

17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 

a parceria mundial para o desenvolvimento sustentável.”

Este artigo será concluído na próxima edição.

por Romeu Kazumi Sassaki

 Parte I

Romeu Kazumi Sassaki
é  consultor de inclusão social e presidente da 
Associação Nacional do Emprego Apoiado
E-mail: romeukf@uol.com.br 





Maus-tratos contra pessoas coM Deficiência intelectual: isso não poDe ser algo que você e     stá acostuMaDo a ver.
Todos os dias, crianças e jovens com Deficiência Intelectual sofrem vários tipos de violência e violações de direito. Entre os   mais comuns estão: abandono, 
negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. Talvez você ainda não saiba, mas um simples olhar de des    prezo e desdém ou uma ofensa 
verbal já podem ser considerados atos de violência. Principalmente se a pessoa tem mais dificuldade de compreender o que a    contece com ela para poder se 
defender. É importante notar que estes pequenos gestos de violência podem significar que algo de mais grave está acontecen    do. Por isso, não fique de olhos 
fechados e denuncie. A APAE DE SÃO PAULO, em parceria com a rede de proteção à infância, oferece apoio social e psicológico     às crianças e adolescentes que 
sofrem violência, à família e ao agressor. Com a sua ajuda, vamos fazer uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva.

apoio:

ou procure o conselHo
tutelar Do seu MunicÍpio.

para Denunciar:

181 ou 100
Projeto “Defendendo Direitos 
e Enfrentando a Violência”.

0042_Campanha_Denuncie_APAE_anuncio_paisagem_skyline_pag_dupla_42x28cm_AF.indd   1 28/08/15   16:20
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negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. Talvez você ainda não saiba, mas um simples olhar de des    prezo e desdém ou uma ofensa 
verbal já podem ser considerados atos de violência. Principalmente se a pessoa tem mais dificuldade de compreender o que a    contece com ela para poder se 
defender. É importante notar que estes pequenos gestos de violência podem significar que algo de mais grave está acontecen    do. Por isso, não fique de olhos 
fechados e denuncie. A APAE DE SÃO PAULO, em parceria com a rede de proteção à infância, oferece apoio social e psicológico     às crianças e adolescentes que 
sofrem violência, à família e ao agressor. Com a sua ajuda, vamos fazer uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva.

apoio:

ou procure o conselHo
tutelar Do seu MunicÍpio.

para Denunciar:

181 ou 100
Projeto “Defendendo Direitos 
e Enfrentando a Violência”.
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O 
Projeto “Amor de Crian-
ça”, desenvolvido pela 
Universidade de Marília/
SP – UNIMAR –  em par-
ceria com a Universidade 

Estadual Paulista – UNESP – atende atu-
almente 73 crianças e jovens com Para-
lisia Cerebral (Encefalopatia Crônica Não 
Progressiva) de forma totalmente gratuita, 
já que são pacientes do SUS.

Idealizado pelo pediatra Francisco de 
Agostinho Júnior, em 2013, a ideia nas-

Projeto Amor de Criança
Beneficiando crianças

com paralisia cerebral...

ceu da experiência dele como docente na 
UNIMAR. “Conhecíamos as enormes difi-
culdades dessas crianças e seus familiares, 
marcados pela limitação socioeconômica. 
Conhecendo o potencial da UNIMAR com 
seus vários cursos e fazendo parceria com 
a UNESP - fonoaudiologia - é que propu-
semos esse projeto que tem o objetivo 
de fazer um atendimento multidisciplinar”, 
conta.

O atendimento básico ocorre no am-
bulatório da universidade duas vezes por 
mês, em que as famílias recebem café da 
manhã e outros apoios. As crianças são 
visitadas em casa por docentes, alunos do 
curso de enfermagem e voluntários, que 
as atendem, na medida do possível, em 
suas necessidades mais urgentes, como: 
cestas básicas, fraldas e vestuário. 

“Tudo isso é possível graças ao apoio 
da sociedade organizada, como o Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(CIESP), Marinho Runner, Rotary Clube, 
Igreja Ágape e outros”, explica o médico. 
A participação dos voluntários permitiu a 
doação de cadeiras de rodas projetadas 

especificamente para cada criança, no va-
lor aproximado de R$ 2.500 cada. Vários 
eventos beneficentes já foram organizados 
pelo CIESP e uma clínica de psicologia 
estipulou como ingresso para uma de suas 
atividades a doação de fraldas, que resul-
tou em 650 pacotes de vários tamanhos 
que estão sendo distribuídos conforme a 
necessidade.

Agostinho Júnior também destaca o 
recebimento, em setembro, de um apa-
relho de eletroencefalograma, doado pela 



associações

família Marangon, de empresários de Ma-
rília/SP, e de um aparelho de endoscopia 
digestiva, que chegou pelo Tauste Ação 
Social (supermercado).

Ministério Público

Não foi só a área acadêmica e a socie-
dade mariliense que se encantaram pelo 
trabalho. “A participação do Ministério 
Público Federal tem sido fundamental na 
sustentação legal do projeto, permitindo 
que crianças e familiares usufruam de 
direitos desconhecidos por eles, como:  

aposentadorias e benefícios”, afirma o 
médico. Ele se refere à ação civil pú-
blica que o MP conduziu, para que o 
INSS - Instituto Nacional da Seguridade 
Social concedesse benefício mensal de 
um salário mínimo a 4 crianças. Já que, 
além da deficiência física comprovada, 
elas não possuíam meios para prover 
a própria manutenção e suas famílias 
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Home Care:
UTI em casa

O 
Home Care, cuidado em casa, surgiu nos Estados 
Unidos no período pós-guerra diante da necessidade 
dos familiares em cuidar de seus parentes doentes 
dentro da própria residência. Naquela época, havia 
também uma grande preocupação com a imigração, 

a industrialização e o aumento de doenças infecto-contagiosas. Neste 
mesmo período, algumas enfermeiras, empregadas por associações, 
faziam visitas aos pobres em suas residências, informando- lhes 
sobre os cuidados básicos de saúde e prevenção do alastramento 
das enfermidades.

Atualmente, o Home Care é bastante utilizado nos casos mais 
graves e crônicos. 

Segundo a fisioterapeuta Carla Trindade Flaminio, 32 anos, para se 
ter um Home Care é necessário possuir um convênio ou pagar pelo 
médico particular: “alguns convênios oferecem tudo, outros apenas 
o básico, como cama hospitalar, cadeira de banho, itens descartáveis, 
medicação venosa, aparelhos e  profissionais. De qualquer forma, é um 
atendimento domiciliar muito efetivo para as pessoas com problemas 
de saúde muito grave”, explica a profissional. 

Exemplo disso é o caso de Heloísa Nietto Viggiani, 9 anos, que tem 
atrofia muscular espinhal – que é a degeneração das células nervosas 
localizadas na medula espinhal. Heloísa usa traqueostomia (abertura 
anterior na traquéia para facilitar a respiração), ventilação mecânica 
e gastrostomia (orifício artificial na altura do estômago para facilitar a 
alimentação). Para não ficar no hospital, pois as diárias são muito caras, 
a mãe, Luciana Neto, optou por Home Care. Assim, há uma técnica 
de enfermagem dando toda a assistência, além dos equipamentos 
necessários para manter a Heloísa estável.  

Estando em casa, o paciente tem o conforto, segurança, o carinho 
dos seus familiares e pode até sair para se divertir.

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

associações

se encontravam em precária situação financeira.
Outra atuação de destaque do MP foi a ação para 

que a União e o Estado de São Paulo fornecessem 
o medicamento Hemp Oil (RSHO) – Cannabidiol 
(CBD) – a 6 crianças e um adolescente em trata-
mento, conforme determinação da Justiça Federal. 
Os pacientes, portadores de Encefalopatia Epilép-
tica e Síndrome de Lennox-Gastaut, precisam do 
remédio, extraído da maconha, para controlar as 
graves crises de convulsão, já que são resistentes 
ao tratamento padronizado pelo SUS. As famílias, no 
entanto, não têm recursos financeiros para arcar com 
os custos da importação do Cannabidiol. 

Em janeiro deste ano, a ANVISA - Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária liberou o uso terapêutico 
do Cannabidiol no Brasil, mas a substância continua 
sem o registro na autarquia. Como não pode ser 
produzida em nosso País, sua importação envolve 
altos custos e precisa ser autorizada pelo poder 
público. “A atuação do MP na ação para liberação da 
medicação Canabidiol foi maravilhosa, e as crianças 
já estão recebendo o remédio que será de grande 
importância no controle das crises convulsivas”, afir-
ma o coordenador. 

Agostinho Júnior está confiante no futuro.  
“O projeto tende a crescer em atendimento, em seu 
caráter científico e em projetos para melhor atender 
a essas crianças”, afirma.

SUA LIBERDADE
COMEÇA AQUI

Conforto, requinte e desempenho
COMPACT CADEIRA MOTORIZADA FREEDOM

Disponível nos tamanhos P, M e G

Liberdade com a melhor relação custo x benefício
STYLES CADEIRA MOTORIZADA FREEDOM

Disponível nos tamanhos P, M e G

Sua cadeira adequada ao seu momento
Com a nova tecnologia Freedom Connect o usuário pode adequar a cadeira de 

rodas motorizada para o seu momento. O desempenho e comportamento do 

produto é personalizável através do Freedom Connect User, uma ferramenta 

gráfica instalada no seu computador.

CERTIFICAÇÃO INMETROREGISTRO ANVISA
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N
ão faz tanto tempo assim, 
que cursos de pós-gradu-
ação específicos sobre o 
tema estavam longe do 
universo acadêmico. Com 

a maior visibilidade das PcD e a luta pela 
inclusão, surgem iniciativas no campo da 
educação que visam preparar profissionais 
para atuarem no setor.

Agora em 2015, por exemplo, o Instituto 
Mauá de Tecnologia (IMT), na capital paulis-
ta, começou o curso de Gestão Estratégica 
em Diversidade e Inclusão. “Nossa concep-
ção é única, pois foi totalmente orientada 
por uma consulta formal à iniciativa privada, 
terceiro setor, fornecedores, associações, 
empresas públicas, bem como, aos po-
deres: legislativo, executivo e judiciário. E 
toda a cadeia associada, para ter um caráter 
prático e realista para se elaborar e implan-

tar estrategicamente 
projetos de diversi-
dade e inclusão e 
formar líderes neste 
segmento”, expli-
ca Fábio Uzunof, 

Cursos de pós-graduação
focam estudos sobre

pessoas com deficiência

 coordenador de pós-graduação do Centro 
de Educação Continuada de Engenharia e 
Administração do IMT.

Paraplégico desde 1993, quando estava 
no último ano do curso de engenharia e 
sofreu um acidente, Uzunof aliou suas ati-
vidades como engenheiro e professor ao 
mundo esportivo, disputando Parakart e 
participando da organização do World Bike 
Tour, que tinha a presença de cadeirantes. 
Convidado em 2012 por uma grande em-
presa para realizar uma consultoria relacio-
nada à educação e inclusão profissional 
de pessoas com deficiência, montou uma 
equipe para fazer o diagnóstico e conhecer 
as experiências bem sucedidas. 

A partir desse trabalho, Uzunof co-
meçou a desenvolver algumas iniciativas 
no IMT, que culminaram este ano com a 
montagem do curso de pós-graduação 
focado em diversidade e inclusão. “Esco-
lhemos a opção pelo potencial de trans-
formação na vida das pessoas e organiza-
ções e que tinha um caráter de inovação, 
associado ao perfil do próprio IMT. Nossa 
decisão também se baseou na demanda 

reprimida de mercado por profissionais 
multidisciplinares, que fossem capazes de 
elaborar, implantar programas e projetos 
de Diversidade e Inclusão realistas”, conta 
o coordenador.

O curso tem mais de 22 professores, 
ilustrado com cases reais de mercado e 
uma abordagem multidisciplinar. Entre as 
disciplinas, estão: o Panorama Histórico da 
Diversidade e Inclusão; Cultura Organizacio-
nal Inclusiva; Legislação de A a Z e Renún-
cia Fiscal como Financiadora de Projetos; 
Barreiras Arquitetônicas, Digitais, Atitudinais 
e Tecnologias Assistivas e Recrutamento, 
Seleção, Politicas de Retenção dentro da 
Realidade de Diversidade, entre outras.

A primeira turma, com 13 alunos, teve 
a aula inaugural em 31 de agosto último. 
A próxima está programada para fevereiro 
de 2016, e a expectativa é de um núme-
ro bem maior de alunos matriculados. 
O candidato(a) deverá ser graduado e 
possuir experiência profissional na área. 
A seleção dos participantes será feita me-
diante análise curricular e, eventualmente, 
entrevista com o coordenador. 
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blemas cotidianos da escola que envolvam os 
alunos público alvo da educação especial, que 
exigem uma visão global, multi e interdisciplinar, 
com trabalho cooperativo e compreensão das 
diferentes áreas do conhecimento envolvendo a 
diversidade e a inclusão”, explica Cristina.

Na primeira turma, foram 22 alunos, sendo 
dois surdos e uma cadeirante. A ex-aluna, Mes-
tre em Diversidade e Inclusão Luciane Rangel 
Rodrigues, foi a primeira colocada na seleção 
dos alunos da Turma de 2013 e também a pri-
meira aluna surda a defender sua dissertação 
de mestrado no CMPDI. Da primeira turma, 18 
alunos já defenderam e receberam o título de 
Mestre em Diversidade e Inclusão. 

Em 2014 foram selecionados 38 alunos, 
dos quais 3 eram surdos. Dois já receberam o 
título de Mestre. Já foram defendidas e apro-
vadas 20 dissertações com propostas de pro-
dutos variados como metodologias inovadores 
de ensino, audiolivros, glossários em Libras, 
roteiros de orientação e divulgação em Braille, 
livros infantis, materiais didáticos acessíveis, 
entre outros.

De acordo com a subcoordenadora do curso, 
Neuza Rejane Wille Lima, 
atualmente são 4 alunos da 
turma 2013 que ainda não 
defenderam; 34 alunos da 
turma 2014, pois 4 já defen-
deram e 51 da turma 2015. 
“Além disso, temos 23 alunos 

avulsos de 2014 e 30 alunos avulsos de 2015, 
que cursam até duas disciplinas, que podem ser 
aproveitadas, caso eles ingressem no curso como 
mestrandos através da seleção anual que ocorre 
a partir do mês de maio de cada ano”, explica.

A coordenadora deixa um recado: “esperamos 
que os professores que lerem esta reportagem 
se sintam estimulados a vir estudar conosco, 
pois a educação inclusiva veio para ficar. Para 
transformar a escola e a sociedade brasileira, 
tornando-as mais humanas no sentido com-
preensivo, colaborativo e solidário. Todos pre-
cisamos uns dos outros para nos melhorarmos 
em conhecimentos, sentimentos e valores. Por 
isso, estamos dispostos a pensar juntos soluções 
que tornem as escolas, as universidades e os 
espaços de ensino não formal mais acessíveis 
e inclusivos”. 

O CMPDI é gratuito e todas as informações 
podem ser obtidas no site:  www.cmpdi.uff.br

Experiência no Rio de Janeiro

Em Niterói/RJ, o curso de Mestrado Profissional 
em Diversidade e Inclusão (CPMPDI) é ligado 
ao Instituto de Biologia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). A primeira turma começou 
em agosto de 2013. “O objetivo da criação do 
curso foi atender à demanda de formação de 
professores do ensino formal e não formal, em 
nível de pós-graduação stricto sensu, para uma 
atuação em educação inclusiva de modo mais 
consciente e responsável em relação ao público 
alvo da educação especial, que são os alunos com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvi-

mento e altas habilidades ou 
superdotação. Não existem 
outros cursos similares no 
Brasil’, explica a coordenado-
ra Cristina Maria Carvalho 
Delou. 

Os candidatos precisam estar no exercício 
profissional de ensino formal (creche, educação 
básica ou superior) ou não formal (museus, ca-
sas de cultura, bibliotecas, teatros, institutos de 
pesquisa, desporto e lazer, entre outros) e podem 
vir de qualquer área de graduação.

“Nós tratamos dos temas que são necessários 
ao exercício do ensino com o público alvo da 
educação especial: legislação e políticas públi-
cas porque estão relacionadas aos direitos dos 
alunos com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou super-
dotação; Libras e Braille são disciplinas obrigató-
rias; temos disciplinas relacionadas a tecnologia 
assistiva, ensino a distância, materiais didáticos 
acessíveis, mas também, epistemologia, docência, 
neurociência, bioética na pesquisa, biologia do 
conhecimento, entre outras. Temos um elenco 
de 63 disciplinas”, informa a coordenadora.

O curso tem três grandes grupos de pesqui-
sa: Núcleo de Desenvolvimento de Produtos e 
Processos Inclusivos na Perspectiva da Surdez;  
Grupo de Pesquisa Talento e Capacidade Hu-
mana na Sociedade e na Educação, vinculado 
do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, 
do CNPq e  Núcleo de Desenvolvimento de Pro-
dutos e Processos Inclusivos na Perspectiva da 
Deficiência Visual. 

“Os mestres formados, deverão atuar de ma-
neira a buscar e processar o conhecimento de 
maneira autônoma, propondo soluções aos pro-
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ABNT divulga 
novas normas 

técnicas

A partir de 11 de ou-
tubro entrará em vigor 
a nova NBR 9050, refe-
rente à acessibilidade em 
edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos 
urbanos. Ela estabelece 
critérios e parâmetros téc-
nicos a serem observados 
no projeto, construção, 
instalação e adaptação 
do meio urbano e rural 
em relação à acessibi-
lidade universal. Foi de-
senvolvida pelo Comitê 
Brasileiro de Acessibili-
dade (ABNT/CB-40). O 
documento aborda, em 
suas mais de 160 pági-
nas, desde critérios de 
sinalização em espaços 
públicos até parâmetros 
de ergonomia para mobi-
liário e equipamentos ur-
banos e intervenções em 
bens tombados pelo pa-
trimônio histórico. Outra 
norma que interessa ao 
segmento entrou em vigor 
em 17 de setembro, des-
ta vez desenvolvida pelo 
CB-026, que especifica 
requisitos e métodos de 
ensaio para determina-
ção dos efeitos da chuva, 
poeira, condensação e 
efeitos das mudanças de 
temperatura sobre o fun-
cionamento básico de ca-
deiras de rodas movidas 
a eletricidade, incluindo 
scooters.

nota



nota
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Ubuntu, diferenças e 
relações harmoniosas: 

inclusão !

I
nclusão é um termo que lembra 
coração de mãe: nele sempre 
cabe mais um grupo social. Ele 
se aplica a todos os segmentos 
que se percebem vulneráveis, 

seja qual for o motivo, e cada segmento 
se identifica tanto com ele que passa a 
acreditar que ele é seu e de mais nenhum outro.

É possível entender essa possessividade: a vulnerabilidade 
carrega a ameaça da exclusão – implícita ou explícita, mas 
sempre presente. Ninguém quer ser excluído; é próprio do ser 
humano querer ser “da turma”. Essa reação também acontece na 
área das pessoas com deficiência, porque o conceito de inclusão 
traduz uma conquista preciosa, que defendemos zelosamente.

A inclusão requer profunda mudança de valores e de senti-
mentos. Ela nasce no coração, antes de tomar a forma de lei.

“Ubuntu”, palavra de origem bantu, também pode significar 
inclusão: contém uma filosofia de vida, que pode ser assim resu-
mida: “Eu sou porque você é. Você é porque nós somos. Isso é 
o que nos une” (Eduardo Seidenthal). O filósofo Leonardo Boff 
interpreta esse conceito à luz da ciência, quando diz que todos 
nós precisamos uns dos outros; somos interdependentes. O que 
a física quântica e a nova cosmologia dizem sobre a interconexão 
de todos com todos já era evidência para o espírito africano.

Giörgy Doczi comprovou a existência de relações harmo-
niosas baseadas nas diferenças, ao identificar a presença do 
Teorema Áureo de Pitágoras na Natureza, no corpo humano e 
em objetos. E concluiu que:

“Quando compartilhamos nossas limitações com as dos 
outros (...), complementamos nossas falhas e as dos outros, o 
que nos possibilita criar assim uma harmonia viva na arte da 
vida (...). É possível viver dessa maneira porque as proporções 
do compartilhar recíproco, as proporções de ouro da Natureza, 
estão integradas em nossa própria natureza, em nosso corpo 
e mente, pois que eles também fazem parte dessa Natureza”...

Isto é inclusão: não mais “eu e eles”, mas “nós” !

Referências
http://leonardoboff.wordpress.com/2013/12/12/por-que-no-meio-da-dor-os-negros-dancam-

-cantam-e-riem
Giörgy Doczi, O Poder dos Limites – harmonias e proporções na natureza, arte e arquitetura. 

São Paulo: Publicações Mercuryo Novo Tempo, 2012.

por Marta Gil
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“Diálogos no Escuro”

A mostra “Diálogos no Escuro”, montada na capital paulista 
desde  agosto e que deve ficar em cartaz por 6 meses, traz 
uma experiência inusitada: o visitante é guiado por pesso-
as com deficiência visual e experimenta as sensações de 
não ver absolutamente nada. Na sede da UNIBES  - União 
Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, foram montados vá-
rios ambientes cenográficos, totalmente sem luz, em que as 
pessoas têm a experiência de explorar os sentidos do tato, 
olfato e a audição. Poderá apreciar sons da natureza, das 
ruas, relevos dos objetos, cheiro de frutas e folhas, comprar, 
receber o troco, se alimentar e atravessar a rua.

Criada na Alemanha, a mostra já esteve em mais de 32 
países e 130 cidades pela Europa, Ásia, Oriente Médio, África 
e América, sendo vista por mais de 8 milhões de pessoas. 
As visitas acontecem em grupos de até 8 pessoas e duram 
entre 45 e 60 minutos, mediante agendamento pelo site: 
www.compreingressos.com/unibescultural. 

Após percorrer todos os espaços, os visitantes são convi-
dados a compartilhar a experiência com outros participantes 
e dialogar com o guia, tendo a oportunidade de tirar suas 
dúvidas sobre a exibição e, mais ainda, sobre a vida cotidiana 
dele. Mais do que conscientizar a população sobre a condição 
das pessoas cegas ou com baixa visão, o objetivo da mostra é 
fazer com que o público explore outros sentidos, além da vi-
são, mostrando que é possível determinar os próprios limites.

Os 16 guias foram escolhidos, ao longo de dois meses, 
pela Fundação Dorina Nowill e a Consolidar Dorina, em 
conjunto com a Dialogue Social Enterprise. O grupo recebeu 
um treinamento completo para lidar com as dificuldades do 
público e ao mesmo tempo foi preparado para que pudesse 
trabalhar com confiança e sensibilidade. Desde a primeira 
exibição da mostra até hoje, mais de 7 mil PcD visuais de 
todo o mundo tiveram a oportunidade de serem reinseridos 
no mercado de trabalho. A UNIBES fica ao lado do Metrô 
Sumaré, na capital paulista.
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M
esmo com a Lei de 
Cotas vigente há 24 
anos, o mercado de 
trabalho ainda é pou-
co receptivo e não tão 

atraente a muitas pessoas com deficiência. 
Por causa disso mesmo, cresce o número 
daqueles que buscam alternativas próprias 
de inserção produtiva. Uma das opções 
que vem sendo muito buscada é a de se 
tornar um franqueado e trabalhar em casa, 
por exemplo.

A “Camisetas da Hora”, que nasceu em 
2005 como um e-commerce de cami-
setas personalizadas, com  um investi-
mento inicial de R$ 300, é um exemplo 
disso. Em 2011 foi criado o sistema de 
franquias online, sendo umas das primei-
ras empresas do Brasil a trabalhar com 
esse formato de negócio. Hoje já são 103 
empresários, sendo 3 deles cadeirantes. 
“Estamos muito entusiasmados, pois são 
pessoas com garra que não ficam procu-
rando desculpas, simplesmente fazem o 
que deve ser feito e o resultado acontece”, 
conta Marcelo Ostia, criador e presidente 

Empreendedorismo: uma opção 
viável e cheia de desafios !

do grupo que tem um projeto pessoal de 
educação para o empreendedorismo, cha-
mado: “Todo Mundo Pode Empreender”.

Ostia considera que, para as pessoas 
com deficiência, empreender é a oportu-
nidade de construir uma condição de vida 
independente. É preciso um computador, 
acesso à internet, disciplina e determina-
ção para se tornar um franqueado em 
casa, além do investimento na taxa da 
franquia para começar e pagamento men-
sal de royalties. 

“Em nosso sistema, cada franqueado 
precisa criar uma marca própria e passa 
a operar seu site de vendas, contando 
com o sistema operacional e de segu-
rança prontos, além de já começar com 
mais de 1.000 modelos de camisetas 

personalizadas para 
vender. Cabe ao em-
preendedor divulgar 
sua loja e conquistar 
clientes para seu e-
-commerce”, explica 
Ostia. 

Ele afirma tam-

bém, que a loja está preparada para re-
ceber pessoas com deficiência física, visual 
e auditiva. “Essa adaptação foi simples, 
porque nosso modelo de negócios foi 
pensado para ser descomplicado”, conta 
o franqueador.

Experiência positiva

O primeiro franqueado com deficiência 
do sistema é Manuel José da Trindade 
Neto, de Ribeirão Preto/SP. Ele está com 
31 anos e sofreu um acidente de moto 
que o deixou tetraplégico em 2011. Neto 
é um entusiasta do empreendedorismo, 
não só para pessoas com deficiência. Ele 
considera que o sistema não traz apenas a 
liberdade de trabalhar no próprio negócio, 
mas também a oportunidade de desen-
volver uma atividade diferente das ofertas 
tradicionais do mercado de trabalho, assim 
como a possibilidade de desenvolver uma 
atividade que seja também prazerosa. 

“Como empreendedor, você tem uma 
responsabilidade muito maior para com 
o seu trabalho do que como funcioná-
rio de uma empresa, mas a satisfação, o 
retorno emocional e o retorno financeiro 
podem compensar, e muito, toda essa 
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responsabilidade extra.  É uma ótima maneira 
de começar a perseguir seus objetivos pessoais 
e profissionais, avaliando tudo em uma única 
atividade”, afirma Neto. 

Ele considera que o mercado de trabalho 
ainda tem pouca informação sobre pessoas 
com deficiência. Antes de ser franqueado, ele 
tentou dar aulas de inglês pela internet e realizar 
trabalhos como web designer, mas considerou 
que sua produtividade não era satisfatória por-
que tinha que fazer tudo sozinho e era muito 
demorado. Foi então que decidiu abrir a loja, 
criando a “Nerd Fashion”. 

“Sempre quis produzir conteúdo para o pú-
blico Nerd, falar da sua cultura que fez parte da 
minha vida toda, mas nunca havia conseguido 
encontrar uma forma de me dedicar a essa 
atividade e fazer com que ela pudesse ser ren-
tável desde o começo. Por isso, quando adquiri 
a franquia, criei também um subdomínio com 
um blog voltado para essa cultura, assim como 
páginas em redes sociais para levar informações 
e notícias para esse público, e oferecer as ca-
misetas com estampas também direcionadas 
para eles”, conta Neto.

Em geral, ele fica no computador de 9h às 
23h, tirando as atividades de rotina como a 
fisioterapia, não exercendo atividades relacio-
nadas diretamente à loja o tempo todo. “Como 
é tudo parte de um grande sonho antigo, é 
tudo muito prazeroso, não trocaria nunca por 
um emprego de 8 horas por dia”, garante o 
empreendedor. 

Neto afirma que não precisou de muitas 
adaptações, trabalha na cama ou na cadeira de 

Como está o mercado de trabalho ?
Em 2014, o número de vagas ocupadas por pessoas com algum tipo de deficiência no mercado 

formal de trabalho chegou a 381,3 mil – o que corresponde a 0,77 % do total de postos do País. 
São os dados mais recentes da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgados em 9 de 
setembro último, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram criadas no ano passado 23,5 mil 
novas vagas. O próprio ministro do trabalho reconheceu que a participação cresceu nos últimos anos, 
mas ainda é pequena. Em 2012, os empregos para pessoas com deficiência representavam 0,70 % 
do total. Em 2013, equivaliam a 0,73 %. Em relação a 2013, houve um aumento de 6,5 % no total 
de pessoas com deficiência com algum vínculo empregatício. Os homens ocuparam 64,45 % das 
vagas, ou 245,7 mil empregos. E as mulheres 35,55 %, ou 135,6 mil oportunidades profissionais. As 
informações indicam que caiu a participação masculina em relação a 2012 (65 %) e 2013 (64,84 %).    

O rendimento médio, em 2014, chegou a R$ 2.304,26, um valor menor que a média dos rendi-
mentos do total de vínculos formais que foi de R$ 2.449,11. Em relação a 2013, o resultado mostra 
que houve aumento no rendimento médio de 0,63 % – devido, principalmente, ao crescimento 
verificado no rendimento das pessoas com deficiência múltipla (+ 6,18 %), visual (+ 3,22 %) e 
física (+ 1,69 %).

rodas: “para utilizar o computador, faço uso de 
alguns softwares gratuitos de comandos de voz 
(Voice Note 2, Windows Speech Recognition) 
e outro que me ajuda a mover o mouse (Evia-
cam). Não existe nenhuma adaptação especial 
no notebook, apenas faço uso de um headset 
com microfone. Quando estou na cadeira de 
rodas, uso uma mesa antiga de computador 
para apoiar o notebook. Agora estou tentando 
encontrar uma maneira de conseguir atender e 
fazer ligações usando o celular ligado ao com-
putador. Ainda não encontrei a solução, mas 
tenho certeza que se continuar procurando e 
tentando, eventualmente vou conseguir uma 
resposta”, diz.

Planos para Neto não faltam. “Tenho que 
admitir: tenho alguns sonhos bem altos, estou 
começando a desenvolver algumas estampas 
novas com temas Nerds. Também estou ten-
tando trazer outros produtos para minha loja. 
Em um futuro próximo, começarei a produzir 
vídeos para o YouTube, um podcast para tentar 
ampliar o público, assim como ter uma relação 
mais próxima”, enfatiza.

Ele aproveita para deixar um recado: “não 
sei se é uma dificuldade que todas as pessoas 
em uma situação semelhante a minha têm, 
mas o meu maior motivo de tristeza depois 
do acidente foi o sentimento de que eu tinha 
me tornado um peso. Eu estava improdutivo, 
completamente parado e sem perspectiva de 
como ou quando as coisas poderiam melhorar. 
Independente de qualquer coisa, sempre existe 
uma maneira de melhorar a sua vida. Nunca 
desista !”, finaliza Neto.

Memorial da 
Inclusão

A Secretaria Estadual da 
Pessoa com Deficiência de 
SP, abriu inscrições para pes-
soas físicas e jurídicas, de di-
reito público ou privado,  que 
desejem expor em 2016 
mostras relacionadas ao tema 
no Memorial da Inclusão, na 
capital paulista, na sede da 
secretaria, no bairro da Barra 
Funda. As mostras precisam 
abordar conexões entre di-
reitos da pessoa com defici-
ência, diversidade humana, 
direitos humanos e inclusão e 
apresentar recursos de aces-
sibilidade. Serão aceitos pro-
jetos de exposição individual 
ou coletiva que apresentem 
fotografia, escultura, pintura, 
gravura, desenho, instalação, 
vídeo, além de propostas 
de oficinas, apresentações 
artísticas ou palestras que 
desdobrem a exposição. O 
período de inscrições vai até 
30/12. As propostas envia-
das – passarão pela Comis-
são Avaliadora – devem con-
ter a documentação exigida 
no Programa de Exposições 
Temporárias e enviadas para 
o e-mail do Memorial da In-
clusão: memorial@sedpcd.
sp.gov.br 
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Empresa investe em
capacitação no Paraná

I
nstalada na cidade de Toledo/PR des-
de 1993, a Prati-Donaduzzi se des-
taca na produção de medicamentos 
genéricos, sendo a primeira indústria 
farmacêutica no País a comercializar 

os fracionáveis. “O que importa para nós 
é poder contratar pessoas capacitadas, 

inserindo com su-
cesso os candidatos 
na empresa”, conta 
Luiz Donaduzzi, 
diretor-presidente, 
ao comentar sobre a 
inclusão de pessoas 
com deficiência.

Hoje estão efeti-
vados 201 desses colaboradores, número 
que ultrapassa a Lei de Cotas, que esta-
belece a proporção de funcionários com 
deficiência que devem ser contratados em 
relação ao conjunto total de colaboradores 
da empresa. Desde fevereiro último, a área 
de Recrutamento e Seleção - Coordenação 
de Assuntos da Pessoa com Deficiência 
investe em um curso de capacitação de jo-
vens e adultos com deficiência intelectual.

Os coordenadores do programa são: 
Maira Gualhanone e Junior Rasbolt. Por se 
tratar de uma indústria farmacêutica, com 

determinadas exigências de Boas Práticas 
de Fabricação, dentre outras especifica-
ções, todos os candidatos necessitam de 
requisitos e conhecimentos próprios para 
o trabalho. “A pessoa com deficiência in-
telectual pode apresentar especificidades 
escolares e, algumas vezes, dificuldade em 
lidar com frustrações e cobranças que po-
dem não favorecê-la imediatamente para 
o trabalho, necessitando adquirir novas ha-

bilidades. Buscamos elaborar um programa 
de capacitação para que sua efetivação seja 
com sucesso em nosso quadro”, explica 
Donaduzzi. 

De acordo com o diretor, essas pesso-
as possuem grande vontade, interesse e 
disponibilidade em trabalhar e aprender, 
tendo também o apoio de seus familiares. 
“Desenvolvemos a capacitação nos moldes 
dos demais cursos de formação que a em-
presa oferece, porém com a transmissão 
do conhecimento de forma mais prática 
e operacional, com aulas ministradas por 
profissionais das áreas de Segurança do Tra-
balho, por Multiplicador Industrial, profes-
sor especializado em mecânica industrial. 
Além disso, o colaborador com deficiência 
também participa ensinando os cursistas, 
mostrando todos os elementos necessários 
para sua inserção na produção industrial 
farmacêutica”, conta.

O curso foi planejado com duração de 6 
meses e na primeira turma participaram 14  
interessados de diferentes idades, sendo 
que 8 foram contratados. “O critério básico 
para seleção e indicação para uma vaga é o 
desenvolvimento no decorrer do curso e a 
própria escolha do aluno por uma área de 
interesse”, diz Donaduzzi. Mais duas turmas 



Preços e condições de financiamento válidos até 03/11/2015. Ecosport SE 1.6 AT (cat. ECT6) a partir de R$ 49.800,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 50% de entrada (R$ 24.900,00) 
e saldo em 18 parcelas de R$ 1.447,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 50.946,00. Custo Efetivo 
Total (CET) calculado em 07/10/2015 a partir de 0,48% a.m. e 5,89% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer 
outro serviço prestado pelo distribuidor. Oferta válida para pessoas com deficiência, com isenção de IPI e ICMS, mediante carta de autorização da Receita Federal e Secretaria da Fazenda. Sujeito a aprovação 
de crédito. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos todos pedestres.

Consulte um Distribuidor Ford.
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foram iniciadas, totalizando 17 pessoas. A 
quarta e quinta turmas já estão previstas 
para fevereiro de 2016. 

Os primeiros contratados após o curso 
estão satisfeitos com os resultados. A carga 
horária é de 4, 6 ou 8 horas, de acordo com 
o desempenho de cada pessoa. É o caso 
de Jovana Weber, que aos 25 anos tem 
seu primeiro emprego formal na equipe de 
apoio do setor de Embalagem de Sólidos.  
“Gostei muito de participar do curso. Achei 
muito bom para aprender e para se relacio-
nar com a equipe. Faço no trabalho como 
aprendi no curso”, conta Jovana.

Outra que conseguiu seu primeiro em-
prego formal foi Rosangela Cristina Delon-
zek, de 28 anos, que trabalha como auxiliar 
de laboratório. “O curso me ajudou a ter o 
meu primeiro emprego, ser independente, 
ter meu salário. Outras empresas não têm 
este tipo de curso. Me tratam super bem 
aqui... estou me sentindo em casa”, garante 
Rosangela.

A empresa, segundo Donaduzzi, está 
implementando e aperfeiçoando constan-
temente as ações em prol da pessoa com 
deficiência, com melhorias na forma de 
seleção e divulgação das oportunidades, 
instalação da Coordenação de Assuntos 
da Pessoa com Deficiência, inserindo uma 
disciplina no Programa de Desenvolvimen-
to de Liderança e ainda desenvolvendo o 
Programa de Formação de Novos Intér-
pretes de Língua Brasileira de Sinais para 
todos os colaboradores interessados. Um 
exemplo de programa de empregabilidade 
com resultado ! 

empregabilidade

Uma cega no IAB - Instituto dos Advogados Brasileiros

Em 172 anos de existência, o Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) nunca teve uma pes-
soa cega em seus quadros. Essa situação mudou 
em setembro último, com a posse de Deborah 
Prates, advogada, cega e articulista da Revista 
Reação. Ela foi empossada no Rio de Janeiro/RJ 
pelo presidente da entidade, Técio Lins e Silva, 
e  integrará a Comissão de Direitos Humanos 
do IAB. Para Silva, a chegada dela “inaugura 
uma nova fase do IAB, que está comprometi-
do com importantes questões contemporâneas 
que antes não eram tratadas pelo Instituto e 
estão sendo atendidas pela OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil há somente pouco tempo”.  
A advogada Maria Margarida Ellenbogen Pressburger, que a indicou ao Instituto 
e também faz parte da Comissão, disse ser uma honra atuar como madrinha, 
“por se tratar da primeira pessoa com deficiência visual a ingressar no IAB e, mais 
ainda, de uma guerreira, que ficou cega já adulta e, ao invés de chorar a perda da 
visão, superou todas as dificuldades que a vida lhe impôs, derrubando os muros 
que, embora ela não veja, são postos no seu caminho”, afirmou.

Deborah aproveitou a oportunidade e criticou com veemência a Resolução 185 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitida, em 2013, pelo então presidente 
do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa. A medida 
instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). “Contrariando o Protocolo 
Internacional W3C, segundo o qual os sites devem garantir a acessibilidade a 
todos os seres humanos, adotando tecnologias que atendam, dentre outros, às 
PcD visuais, o presidente do CNJ ignorou a adoção dessas providências e baniu da 
profissão mais de 1.400 advogados cegos como eu”, denunciou. “Qual é o cliente 
que vai contratar um advogado que não tem como tomar conhecimento do teor 
do processo que lhe interessa ?”, questionou a advogada. Técio Lins e Silva disse 
esperar que “as autoridades do Poder Judiciário se conscientizem da importância 
de garantir a todos a acessibilidade aos processos eletrônicos”. 

Chega ao mercado cadeira para descer escadas por correias

Há muitas situações em que o elevador não pode ser usa-
do, como nos casos de falta de energia e panes mecânicas. 
Fora os locais onde ele simplesmente não existe. Pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, ou desacordadas, que 
tenham tido um mal súbito e que precisam ser transportadas, 
ou mesmo gestantes, podem se valer de uma nova cadeira que 
chega ao mercado brasileiro. O conceito é mundial, trazido da 
Europa, mas ela é produzida no Brasil para descida de escadas 
por sistema de correias. A cadeira permite o deslizamento nos 

degraus com eficiência e segurança. Tem a vantagem de ser operada por uma 
única pessoa, possui mecanismo de auto frenagem, o que facilita sua condução, e 
tecido resistente a  chamas. São quatro cintos de segurança - para a cabeça, tórax, 
abdômen e pernas. Segundo os fabricantes, é a primeira cadeira no mundo que 
possui cinto torácico, o que garante a estabilidade da coluna cervical, reduzindo 
os riscos de lesões durante o trajeto.
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No nosso dia-a-dia é necessário praticidade e a B400 é ideal para as atividades cotidianas 
seja em casa, trabalho, restaurante, no carro ou pelas ruas. Essa cadeira motorizada é 
altamente confortável devido à sua estrutura diferenciada e agilidade em qualquer tipo de 
ambiente (interno ou externo), pois ultrapassa com facilidade obstáculos de até 50mm de 
altura e rampas com 12 graus de inclinação.

B400
Cadeira de rodas motorizada
Compacta e de alta performance (uso interno e externo)
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Outras características da B400
•	Possui regulagem de profundidade do apoio de pé
•	Encosto com faixas tensoras e regulagem de altura
•	Assento rígido com regulagem de profundidade
•	Facil de manobrar por possuir um raio de giro de apenas 80cm
•	Bateria com autonomia para 35km

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br
Produto registrado na ANVISA - Cadastro Nº 10292010061

Família de Cadeiras de Rodas Motorizadas Ottobock.
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Acessibilidade atitudinal sob o 
foco da igualdade de gênero

O 
título acima foi também tema da palestra 
que realizei no I Foro da Comissão OAB-
-Mulher ocorrido no dia 25 de agosto último, 
no Rio de Janeiro/RJ, como expressão da 
minha incansável militância para provar que 

as acessibilidades interessam a toda sociedade e não apenas 
às pessoas com deficiência.

Persisto em afirmar que a “atitudinal” é a principal das 
acessibilidades, já que representa a chave para um Brasil 
mais igualitário em oportunidades para todos. A OAB/RJ re-
cebeu, com sucesso, homens e mulheres ávidos por discutir 
esse crucial tema da igualdade de gênero, sendo a minha 
palestra um ponto de interrogação. Uma pergunta pairava 
no ar: o que a acessibilidade tem a ver com igualdade entre 
homens e mulheres ?

Iniciei afirmando que, lamentavelmente, a sociedade 
não tem consciência da igualdade de oportunidades aos 
diferentes. Desconhece a necessidade da audiodescrição 
para os humanos cegos, com baixa visão, com deficiência 
intelectual, autistas, disléxicos, com síndrome de Down e 
idosos. Por esse torpor mental é que seus integrantes pre-
cisam praticar diariamente exercícios de atitudinal, a fim de 
mudar os maus hábitos em geral.

Continuei comandando a ginástica cerebral e disse serem 
as mulheres - por questões culturais - mais presentes na edu-
cação dos pequenos, razão porque precisam ser PROATIVAS. 
Desenvolvendo essa característica, sei que terão muito mais 
iniciativas e responsabilidade na formação de personalidades 
éticas. Nesse caso, o treinamento é refletir sobre a pergunta: 
que planeta deixaremos para os nossos filhos ?

Penso que a resposta esteja em outra pergunta: que tipo 
de filhos deixaremos para o planeta ? Certo é que a pior 
cegueira é a voluntária, opcional. Pesquisas dão conta de 
que em 2015 as mulheres estão com o nível de escolari-
dade maior do que os homens. Logo, têm a capacidade de 
pensar formas antecipadas para predefinir e solucionar os 
conflitos de igualdade de gênero. 

Os filhos do século XXI - ponderei - ainda são criados na cultura 
de que são as mulheres frágeis sob a ótica do ser físico, quanto 
do ser emocional e do econômico. Assim, a conclusão errônea é 
a de que as mulheres ainda hão que ser tuteladas pelos homens.

É nesse histórico preconceito que as mulheres ainda 
permitem que em suas casas os trabalhos domésticos se-
jam divididos entre os típicos dos homens e os típicos das 
mulheres. Isto significa que as mães e filhas estão obrigadas 
a fazer a comida e cuidar dos afazeres do lar, enquanto que 
os maridos e filhos estão vinculados aos afazeres com o 
carro, os intelectuais e os de reparos gerais relativos à casa.

Esses códigos de condutas têm que ser desconstruídos 
pela sociedade, sendo o começo em cada lar. Simples assim 
! Os pais hão que dar o exemplo para os filhos, pelo que 
nunca mais as crianças ouvirão as horríveis máximas: rosa é 
cor das mulheres e o azul é dos homens; meninos brincam 
com bolas e carros e as meninas com bonecas, panelinhas 
e vassouras. Não mais. Doravante o pai, se quiser, usa 
camisa rosa e não se incomoda se o filho preferir brincar 
com a boneca da irmã e, por seu turno, se esta preferir o 
caminhãozinho do irmão.

Na família moderna a mulher faz também pequenos 
reparos, na medida em que o homem prepara o almoço 
do domingo. Vale dizer que a palavra mágica da hora é 
participação e, não mais ajuda. Homens e mulheres são 
corresponsáveis na condução familiar.

No momento em que as crianças perceberem que em 
casa a mãe e o pai são iguais em direitos e deveres, ficará 
mais fácil a aceitação dos diferentes. Com simples atitudes 
praticadas em casa, tudo poderá ser diferente. Temos que 
quebrar as regras estabelecidas e desafiar aqueles que in-
sistem em nos hostilizar, nos discriminar !

Encerro esta crônica convidando o leitor a refletir sobre 
um pensamento do genial Leonardo da Vinci: “A simplicidade 
é o último grau da sofisticação”.

por Deborah Prates

Deborah Prates   é cega, advogada, delegada da 
Comissão OAB-Mulher do Rio de Janeiro, da Comissão 
Nacional de Promoção da Igualdade, da Comissão 
Especial de Direito da Tecnologia e Informação da 
OAB e da  CDHAJ - Comissão de Direitos Humanos 
e Assistência Judiciária do Rio de Janeiro. Membro do 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). 
Desenvolve o blog http://deborahpratesinclui.
blogspot.com.br/ e a página facebook.com/
deborahpratespalestrante 
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O Brasil monitorado

T
ive a honra de representar o 
Poder Judiciário – a convite do 
senhor secretário Antônio José 
Ferreira, da Secretaria Nacio-
nal de Promoção dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência – na última 
reunião do Comitê de Monitoramento da 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência da ONU, em Genebra, 
na Suíça, quando o Brasil foi ouvido pelo 
emérito Comitê. 

Também compareceu a deputada fe-
deral Mara Gabrilli, pelo Legislativo, e o 
corpo de membros do Poder Executivo, 
em que se representaram os Ministérios 
afetos à matéria. 

A experiência foi muito rica, porque fo-
mos arguidos acerca dos efeitos da Con-
venção em nossa legislação e, acima de 
tudo, na vida das pessoas com deficiência 
no país.

Houve muitas indagações acerca de mu-
lheres e crianças com deficiência, sobre os 
efeitos da LBI - Lei Brasileira de Inclusão, 
quanto a temas referentes ao trabalho, 
capacidade civil, acesso à Justiça, acessi-
bilidade, educação; enfim, sobre todos os 
aspectos normativos do Tratado que assu-
me foro constitucional no Brasil.

Fomos reconhecidos quanto aos avan-
ços que propiciamos, mas severamente 
cobrados sobre o que se há de fazer. Isso 
é muito positivo, a meu sentir, até porque, 
na véspera, o Comitê ouviu a sociedade 
civil brasileira.

Respondemos cerca de 90 perguntas, 
30 para cada bloco de 10 artigos normati-
vos da Convenção, com muito pouco tem-
po para a nossa exposição, que se deu nos 
dias 25 e 26 de agosto, apenas na tarde 
do primeiro dia e na manhã do segundo. 

Foi enviada previamente a linha de 
arguição sobre a qual seríamos ouvidos, 
a partir de 37 perguntas centrais, que se 
desdobraram nas 90 mencionadas. Dessa 
forma, pontos importantes do porvir foram 
indicados pelo conteúdo das indagações 
como, por exemplo, a insuficiência da Lei 

Maria da Penha para proteger as mulheres 
com deficiência, o que me parece questio-
nável, e a necessidade de uma lei para pro-
teção das crianças indígenas, que sofrem 
infanticídios, o que realmente é importante, 
mas esbarra no direito constitucional dos 
índios em sua autodeterminação cultural 
e social. O assunto é aterrador e exige, de 
fato, enfrentamento.

Tive, porém, a impressão de que os 
senhores delegados não compreenderam 
o alcance da Lei Brasileira de Inclusão e da 
própria tradução que fizemos da Conven-
ção, ao incorporá-la à Constituição. Verifi-
quei dúvidas primárias sobre o conceito de 
pessoas com deficiência e o seu efeito no 
Brasil. Os senhores delegados ativeram-se 
a críticas linguísticas, que me pareceram, 
de certa forma, inadequadas. Também, o 
alcance da nossa educação inclusiva foi 
questionado, em razão da manifestação da 
sociedade civil e do conteúdo do art. 208 
da Constituição, quanto à expressão: “prefe-
rencialmente na escola regular”. Pugnavam 
pela escola inclusiva e qualquer recomen-
dação nesse sentido será muito positiva, 
dada a polêmica que ainda vivemos. 

Também não entenderam a abrangência 
da LBI sobre a capacidade civil, dizendo-a 
incompatível com o art. 12 da Convenção, 
o que, com todo respeito, não é verda-
deiro, pois a norma revogou o art. 3º do 
Código Civil, elevando as pessoas com in-
capacidade de compreensão e dificuldade 
de expressar sua vontade da condição de 
absolutamente incapazes para a de relativa-
mente capazes, a implicar, por si só, a ma-

por Ricardo Tadeu Marques da Fonseca

nifestação de vontade apoiada como regra. 
A interdição também deverá se limitar aos 
aspectos meramente patrimoniais, quando 
necessária, e, em último caso, em caráter 
excepcional. Não sei se compreenderam a 
explicação dada a respeito. 

Os profissionais que compuseram a 
equipe do Executivo, bem como a deputa-
da Mara Gabrilli, foram brilhantes em suas 
manifestações, mas, francamente, não 
posso aquilatar em quanto foram ouvidos, 
porque não conheço o relatório. Pareceu-
-me, finalmente, aliás, que o processo 
foi, por demais, inquisitório. Não houve 
diálogo e as experiências bem sucedidas 
do Brasil não foram apontadas. Embora 
positiva a cobrança que nos foi realizada, 
penso que o Comitê deveria trabalhar 
numa perspectiva de cooperação interna-
cional e fiscalização, a captar os avanços 
dos países monitorados, valorizá-los e 
transmiti-los aos demais. O procedimento, 
além disso, deveria ser mais vagaroso e 
longo, para que se pudesse estabelecer o 
diálogo e o contraditório. Não quero, com 
isso, desprestigiar o Comitê, tampouco 
a participação do Brasil no evento, mas 
penso, sinceramente, que a experiência 
poderia ter sido mais proveitosa para o 
Brasil e para a ONU.

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca 
é Desembargador do Trabalho do 
Tribunal Regional do Trabalho do 
Paraná, Especialista e Mestre em Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho 
pela Universidade de São Paulo e 
Doutor em Direito das Relações Sociais 
pela Universidade Federal do Paraná.



mercado

F
oi criado pela Emprol RH, 
empresa do Rio de Janeiro/
RJ especializada em inclusão 
da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho, o grupo 

“Palestrante PCD”.  A empresa formou 
um time com cerca de 40 pessoas, a 
maioria com deficiência, especializadas 
em palestras motivacionais, direcionadas 
para empresas, escolas, universidades, 
governos, instituições do terceiro setor e 
profissionais liberais, que atuam em todas 
as áreas interessadas numa sociedade 
mais inclusiva.

O grupo é bastante heterogêneo: há 
advogados, psicólogos, humoristas, ato-
res, cantores, atletas, professores, artistas 
plásticos e músicos, entre outros profissio-
nais. “O objetivo do projeto é sensibilizar 
e provocar transformações na sociedade, 
com reflexo em seus aspectos social, eco-
nômico e cultural. Por meio de palestras, 
nosso foco é divulgar informação e co-
nhecimento para formarmos nova opi-
nião sobre a pessoa com deficiência, sua 
atuação na sociedade e no mercado de 
trabalho”, explica  Carlos Paes, fundador 
da Emprol RH.

Quem está interessado em contratar 
uma palestra pode definir qual o nome 
que prefere ou a própria empresa tem 
condições de sugerir o palestrante mais 
indicado para o perfil do público. No dia 
10 de outubro, por exemplo, quando se 
comemora o Dia Mundial da Saúde Men-
tal, foi indicada para um evento gover-
namental a Fernanda Honorato, primeira 
apresentadora de TV com Síndrome de 
Down, atriz, dançarina e atleta da nata-
ção. Já para o dia 11 de outubro, Dia do 
Deficiente Físico, será a vez do campeão 
paralímpico de natação Clodoaldo Silva. 
“Temos palestrantes para todos os gostos 

Grupo de palestrantes 
com e sobre deficiência 

chega ao mercado !

e necessidades, dependendo do perfil do 
evento”, garante Paes.

Em 18 de setembro, houve um evento 
no auditório da OAB/RJ com 14 palestran-
tes do grupo, que funcionou como uma 
apresentação geral do projeto. Os mes-
tres de cerimônia foram Viviane Macedo, 
dançarina, professora e pentacampeã na 
categoria LDW2 de dança em cadeira de 
rodas, e Jefferson Farias, ator e humorista 
com deficiência visual. Num verdadeiro 
talk show, conversaram com os partici-
pantes que falaram de suas carreiras e 
explicaram sobre as palestras que fazem. 

O encontro teve tanta repercussão 
que a Emprol RH resolveu levar a ideia 
também para São Paulo, onde deverá ser 
realizado em março de 2016, mantendo 
o mês de setembro para o evento no Rio 
de Janeiro. E falando no próximo ano, 
que terá Paralimpíadas, Paes adianta que 
a empresa já está pensando em promo-
ver shows de humor, música e teatro em 
shoppings, aeroportos e clubes do Rio de 
Janeiro, só com artistas com deficiência. 
Para quem quiser contratar um palestrante 
do grupo, veja mais informações no site: 
www.emprolrh.com.br.

Números da violência 
do Disque 100

O Disque Denúncia regis-
trou no primeiro semestre 
de 2015 um total de 4.863 
denúncias contra pessoas 
com deficiência, de um total 
de 66.518 casos comunica-
dos, o que representa 7,3 % 
do total. Os números foram 
divulgados pela Secretaria 
de Dire i tos Humanos da 
Presidência da República e 
estão à disposição no site  
www.sdh.gov.br. 

A maioria das violações 
são por negligência, atingin-
do 75,36 % do total, acima 
dos 71,63 % de 2014. Em 
seguida, vem a v iolência 
psicológica, com 44,38 % 
(48,92 % em 2014); 30,5 % 
para violência física (33,18 
% em 2014); 23,74 % para 
abuso financeiro/econômi-
co e violência patr imonial 
(23,73 % em 2014) e 10,79 
% outras violações (13,50% 
em 2014). 

As mulheres com deficiên-
cia são a maioria das vítimas 
com 50 % contra 44 % de 
homens. Das deficiências in-
formadas, a categoria mental 
aparece com 63 %, 21 % de 
deficiência física e as demais 
entre 5 % e 2 %. A faixa 
etária mais atingida, com 55 
%, vai de 31 a 55 anos. No 
perfil raça/cor, dos informa-
dos, negros e pardos somam 
34 % e 27  % de brancos. 
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Parque Estadual do Jalapão

O 
parque estadual do Jala-
pão, em Tocantins, é um 
destino que tem encan-
tado seus visitantes,  com 
cachoeiras, rios e natureza 

quase intocada. É um dos principais rotei-
ros para quem pratica o ecoturismo e o 
turismo de aventura. Foi com esse espírito 
que Evandro Bonocchi, paraplégico de 39 
anos, e Eduardo Soares de Silva Costa, 
cego, com 35 anos, participaram de uma 
viagem à região no último mês de julho. 

A organização foi do grupo “Expedi-
ções Inclusivas”, que existe desde 2012 
e já tinha levado pessoas com deficiên-
cia para escalar montanhas na Bolívia. 

Para o Jalapão, além deles, foram mais 
9 pessoas: a idealizadora Ana Borges, 
além de Clis Maia, Katia Chagas, Danilo 
Sampaio, Jonatas Bezerra, Fabrício Car-
valho, Miltinho Miranda, Lucas Shind  e 
João Aimberê (fotógrafos). “O Jalapão 
é incrível... ao mesmo tempo que é um 
deserto nas estradas, é um paraíso nos 
rios. Nunca tinha visto as cores que vi 
por lá, o verde do cerrado contrastan-
do com o vermelho das estradas de 
areia, a abundância de águas límpidas”, 
lembra Evandro. “Fomos agraciados a 
todo tempo com revoadas de ararinhas 
azuis, vimos tucanos e araras canindés 
várias vezes ao dia. Tive oportunidade 

de tomar café da manhã com um pa-
pagaio no meu ombro, inesquecível!”, 
completa.

A viagem
O passeio incluiu muitas pedaladas e o 

rafting nas corredeiras do Rio Novo. Nos 
dois dias que antecederam a entrada no 
rio, eles ficaram em pousada que tinha 
até um banheiro com porta mais larga, 
permitindo o uso da cadeira de rodas. Já 
na etapa do rafting, acamparam por três 
noites às margens do rio, o que Evandro 
classificou como ZERO de acessibilidade. 

Entre os equipamentos, Evandro le-
vou uma cama-camping, parecida com 

aventura em meio à
uma natureza exuberante...
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aquelas macas de filmes de guerra, en-
tão conseguia se transferir sozinho e com 
facilidade da cama para a cadeira e vice-
-versa. “Levamos também uma cadeira de 
banho, então minha barraca também era 
o meu banheiro ! Os outros tinham que 
achar uma moitinha para suas necessi-
dades fisiológicas. O banho, tomávamos 
no rio. Difícil era percorrer meio metro de 
chão fofo coberto de areia nas praias que 
acampávamos, mas sempre pude contar 
com a ajuda dos meus amigos expedicio-
nários”, conta.

Para ele, rafting é adrenalina pura: “foi 
surreal descer as corredeiras. Como minha 
lesão é bem alta (T3), não tenho controle 
de tronco, então me surpreendi bastante 
com meu desempenho. São tantas corre-
deiras, uma atrás da outra, que a sensação 
que tive era que o caiaque inflável era par-
te do meu corpo. Fui ganhando confiança 
e querendo mais e mais desafios. Vence-
mos corredeiras classe 3 e isso foi uma 
grande vitória!”, conta Bonocchi orgulhoso.

Evandro ficou impressionado também 
com a coragem de Eduardo: “por algumas 
vezes eu tentava encarar as corredeiras de 
olhos fechados para ter uma noção do que 
ele sentia, mas não conseguia ficar três 
segundos sem enxergar, é muito difícil!”

Já Eduardo encarou a história com cal-
ma: “no começo não havia corredeiras, 
parecia tranquilo, mas nos últimos dias 
as águas estavam bem agitadas e mais 
perigosas, tivemos que usar mais técnicas 
para conseguir ultrapassar as corredeiras 
sem cair. Sentia mistura de alegria e eufo-
ria, tinha momentos em que sentia medo 
e alívio quando ultrapassávamos. Caí duas 
vezes dentro do rio e logo fui resgatado”. 

Ele conta, que foi a primeira vez que 
participou de uma atividade de turismo 
de aventura, mas já tinha praticado rafting 
e pedalado no Adventure Camp, assim 
como Leandro, que fez treinamentos nos 
rios Piratininga e Paraibuna, com o guia 
Fabrício, para entender como se manter 
e como cair da embarcação, diminuindo 
dessa forma, os riscos de ferimentos. 

Outra experiência marcante ficou por 
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conta das pedaladas, Evandro em uma 
handbike e Edu em bike tandem, própria 
para pessoas com deficiências visuais. 
O grupo entrou no Parque Estadual do 
Jalapão pedalando por cerca de 30 Km 
em um terreno extremamente difícil, por 
cerca de 4 horas. Algumas vezes, inclusi-
ve, Evandro teve que ser guinchado pela 
pick-up de apoio para desatolar. Ele já é 
veterano no assunto, começou em 2009 
e considera que isso mudou sua vida após 
o acidente de moto em 2005, que o dei-
xou em cadeira de rodas. “De lá para cá 
entrei em competições, corri maratonas 
no Brasil e nos Estados Unidos, entrei de 
cabeça nas corridas de aventura e isso me 

foi dando preparo e coragem para encarar 
as expedições”, conta.

A viagem teve apoio de dois patrocina-
dores, as empresas Huesker e Construto-
ra Araújo Simão, e também do governo 
de Tocantins, que ajudou com a logística 
desde a capital, Palmas/TO, até o Jalapão. 
Em contrapartida, apresentaram palestras 
sobre turismo acessível e de aventura nas 
cidades de Taquaruçu/TO e Mateiros/TO.

“É muito bom saber que nosso País ain-
da tem lugares tão limpos e belos para a 
contemplação e para a prática de esportes 
de aventura”, avalia Evandro, dizendo que 
não pode parar e que já está planejando 
uma próxima aventura em Bonito/MS. 
Já Eduardo pensa mais alto, quer fazer 
Bungee Jumping, aquele salto no vazio 
amarrado pelos tornozelos ou cintura, no 
Chile, de uma altura de 80 metros, já que 
nunca viveu essa experiência.

Leandro deixa um recado para quem 
quer fazer turismo de aventura, indepen-
dente de ter ou não uma deficiência: “pro-
cure os profissionais da área, isso é o mais 
importante. Não vale a pena colocar sua 
vida em risco nas mãos de aventureiros. 
A deficiência não pode ser um limitador 
para quem tem vontade... então arrisque, 
viva ! Vale muito a pena explorar esse 
mundão”, garante. 

Eduardo também dá sua dica às pes-
soas com deficiência: “eu diria que fa-
çam como eu, curtam muito apesar das 
dificuldades que irão encontrar. Pensem 
que, no final, terão uma sensação muito 
boa, de plena alegria e felicidade, como 
eu tive”, convida.
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A 
campanha dos atletas Pa-
ralímpicos brasileiros na 
competição do Canadá 
rompeu recordes, supe-
rando as competições 

anteriores. Realizados em Toronto, no 
mês de agosto, os jogos renderam 257 
medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de 
prata e 74 de bronze, o maior número 
absoluto e maior número de ouros. 
Em segundo ficaram os canadenses 
com 168 medalhas e os Estados Uni-
dos em terceiro, com 135. Em 8 dias 
de competições, 1608 atletas de 28 
países disputaram 15 modalidades. Eles 
derrubaram 239 recordes da compe-
tição, 70 recordes das Américas e 10 
recordes mundiais. 

A delegação brasileira contou com 
271 atletas, 23 acompanhantes de 
atletas (atleta-guia, calheiro, goleiro 
e piloto) e 159 profissionais técnicos, 
administrativos e de saúde. Foi uma 
boa mostra do trabalho que está sendo 
desenvolvido e que culminará em 2016 
no Rio de Janeiro, nas Paralimpíadas, 
onde a meta é ficar na quinta colocação. 
Já os próximos jogos Parapanamerica-

Jogos Parapanamericanos indicam 
caminho para 2016 !

nos serão disputados em 2019, em 
Lima (Peru).

Até agora foram cumpridas todas 
as metas estabelecidas pelo CPB em 
2009: a primeira foi vencer os Para-
panamericanos em Guadalajara 2011, 
a segunda ficar no  7º lugar nas Para-
limpíadas em Londres, em 2012, e a 
vitória em Toronto neste ano.

A natação, por exemplo, é uma das 
grandes esperanças para 2016. No Pa-
rapan, a delegação brasileira desenvol-
veu a melhor campanha em décadas, 
sendo a modalidade que trouxe o maior 
número de medalhas ao país: 104 no 
total e 38 de ouro. Atletismo ficou em 
segundo com 80, sendo 34 de ouro; o 
tênis de mesa, 31 no total, 15 de ouro; 
a bocha ficou com 6 de ouro, 9 no total; 
o judô, 7 medalhas com 2 de ouro e 
o tênis em cadeira de rodas conseguiu 
4, com 2 de ouro.

Entre os destaques está o nadador 
Daniel Dias que conquistou 8 medalhas 
de ouro nas 8 provas em que partici-
pou, sendo o atleta que mais ganhou 
medalhas na competição e é uma das 
grandes esperanças para as Paralim-
píadas. “Mais do que a vitória, esses 
números mostram um crescimento 
consistente. De 15 modalidades dis-
putadas, o Brasil terminou em primeiro 
em 10”, destaca o 
presidente do Co-
mitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), 
Andrew Parsons.

E le também 
aponta para um 
processo de reno-
vação: “em Guadalajara, 19 % das meda-
lhas foram conquistadas por atletas abaixo 
dos 23 anos. Em Toronto foram 21,9 %. 
“Temos mais atletas jovens e conquis-
tando mais medalhas”, enfatiza Parsons.  
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ADD e Daniel Dias fazem 
projeto de natação

O objetivo do projeto 
“Nadando com Daniel 

Dias”, desenvolvido pela ADD - Associação 
Desportiva para Deficientes, em Bragança 
Paulista/SP, tem como objetivo garantir trei-
namento de alto nível para 20 atletas, visando 
às competições nacionais e internacionais 
da modalidade. Com idades a partir de 15 
anos, eles foram selecionados conforme seu 
potencial esportivo para a natação. Além dos 
treinos em piscina, também fazem condi-
cionamento físico e contam com apoio de 
fisioterapeuta e nutricionista. “O talento do 
Daniel foi descoberto em um projeto da ADD 
direcionado a crianças e adolescentes com 
deficiência em 2004. Por isso, é motivo de 
muita alegria tê-lo conosco neste projeto que 
prevê o desenvolvimento máximo esportivo 
de cada atleta e traz oportunidades para es-
ses talentos brasileiros se destacarem nas 
futuras competições, como a própria Para-
limpíadas Rio 2016”, afirma Eliane Miada, 
fundadora e presidente da ADD.

“O esporte tem a capacidade de trans-
formar as pessoas, trazer oportunidades 
e criar um novo futuro. Esse projeto é o 
início de trabalho de transformação de 
atletas potenciais em talentos da natação 
mundial”, afirma Daniel Dias, maior re-
cordista da natação paralímpica mundial 
e vencedor por 2 anos do troféu Laureus, 
considerado o “Oscar do Esporte”.

O projeto é desenvolvido com recurso 
da Lei de Incentivo ao Esporte, por meio 
do patrocínio do escritório Mattos Filho, 
das marcas Carefree® e Sempre Livre®, 
e das empresas Libbs Farmacêutica, Ra-
cional Engenharia, Facchini e Selmi (marca 
Renata), que investiram R$ 760 mil para 
viabilizar 22 meses de atividades.

paralímpico

A equipe brasileira venceu 34,38 % das pro-
vas disputadas – nos últimos Jogos havia sido 
29,24 %. Ou seja, uma a cada 3 medalhas 
de ouro da competição foram para o Brasil.

Já o diretor técnico do 
CPB, Edilson Alves Tubiba, 
apontou para a evolução dos 
atletas, já que 78 % deles 
conquistaram pelo menos 

uma medalha: “Esse resultado mostra que 
o nosso planejamento está no caminho 
certo. Todos os países cresceram. O Brasil, 
além de se consolidar como uma potência, 
ainda está brigando com esse crescimento 
dos adversários”, argumenta. 

O presidente do CPB, em entrevista 
coletiva ao final de Toronto, destacou a 
importância dos apoios recebidos para que 
a meta fosse cumprida. “Todos esses resul-
tados só foram possíveis porque contamos 
com o apoio do Ministério do Esporte, da 
CAIXA, da Lei Agnelo/Piva, da Prefeitura do 
Rio de Janeiro e do Governo do Estado de 
São Paulo. É fundamental o crescimento de 
investimentos para que tenhamos como 
consequência os resultados”, ressaltou.

O grande diferencial do Brasil, aponta-
do por todos é o planejamento. “Esse é 
um trabalho de equipe. Não só da equipe 
do CPB, mas das confederações, dos clu-
bes, dos atletas”, explica Parsons. “Tecnica-
mente temos que ajustar algumas coisas. 
Sempre tem o que melhorar. Agora vamos 
trabalhar para que, quem conquistou a 
prata aqui alcance o ouro, quem ficou 
com o bronze, busque a prata, e assim 
por diante”, garante Tubiba.
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J
osimar Sena foi vitorioso nas 
duas competições mais recentes 
em que participou: conquistou a 
medalha de ouro na 2ª etapa do 
Campeonato Paulista de Paraci-

clismo, em 06 de setembro, em Taubaté/
SP, e o 1º lugar na prova Contra Relógio 
e 3º lugar na prova de Resistência da 3ª 
Etapa da Copa Brasil de Paraciclismo, re-
alizada em Aracajú/SE, em 26 e 27 de 
setembro. “O resultado reflete a disciplina 
e dedicação que tenho aplicado nos trei-
nos, onde a metodologia tem sido: sofra 
nos treinos e sorria no pódio”, comentou 
o atleta. 

A participação dele tem uma caracte-
rística especial: o uso da Bólido SX1, pre-
cursora da Bólido CX1, um projeto inova-
dor da primeira Handbike de competição 
brasileira a ser fabricada em ligas leves 
com avançada tecnologia. O objetivo é o 
uso nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro 
no próximo ano.

O desenvolvimento da Handbike é da 
Vemex, empresa sediada em São José 
dos Campos/SP, com apoio financeiro da 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP 
- Inovação e Pesquisa) e em parceria com 
a Shimano Latin America e a Universidade 

Atleta se destaca com Handbike
de alta tecnologia

do Vale do Paraíba (UNIVAP), por meio do 
Departamento de Fisioterapia e Laborató-
rio de Engenharia de Reabilitação Sensório 
Motora (LERSM).

Em geral, as Handbikes produzidas 
até então no Brasil, não são ideais para 
competições de alto nível, por conta dos 
materiais utilizados na fabricação, consi-
derados muito pesados. Para mudar essa 
situação, a Vemex enviou seu projeto em 
2012 para um edital da FINEP, que procu-
rava produtos inovadores específicos para 
o treinamento e/ou prática de esportes 
paralímpicos. Quase um ano depois foi 
aprovado, recebendo uma verba de R$ 
1,05 milhão em 24 meses para investi-
mentos. A Vemex também colocou recur-
sos próprios.

“O objetivo principal da nossa Handbi-
ke é equipar um paratleta brasileiro nas 
Paralimpíadas e, após isso, disponibilizar 
a bicicleta adaptada no mercado brasileiro 
e para exportação”, explica Breno Horta, 
diretor da Vemex. O modelo atual, o Bólido 
SX1, é fabricado com ligas leves de alumí-
nio aeronáutico e materiais compósitos de 
fibra de carbono, tornando o equipamento 
bem mais leve (cerca de 17 Kg). Desde 
maio Josimar, piloto de provas da empre-



sa, está competindo com ele e o próximo 
passo será o lançamento, em novembro, 
do Bólido CX1.

Os resultados até agora são muito 
promissores, de acordo com Horta. “Na 
mais importante competição do calendá-
rio brasileiro tivemos pela primeira vez a 
presença de três Handbikes Bólido SX1 
nas duas provas (contra relógio e ciclismo 
de estrada), com uma média de 30 par-
ticipantes, sendo que elas conquistaram 
seis medalhas (1 de ouro, 2 de prata e 
3 de bronze). Cada paratleta subiu duas 
vezes ao pódio. Que prêmio à tecnologia e 
inovação brasileiras! “O diretor está muito 
confiante na estreia da CX1 na 4ª Etapa 
da Copa Brasil no Rio de Janeiro, em 28 
e 29 de setembro, com o Josimar Sena. 

A Vemex também patrocina Jady Ma-
lavazi, que é a grande esperança de ser a 
primeira e única brasileira a participar de 
uma Paralimpíada na categoria Handcycle. 
Ela receberá sua Bólido CX1 no mês de 
dezembro. Está treinando em Brasília/DF 
sob a tutela do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, tem contrato com a empresa até 

dezembro de 2016 e usa atualmente uma 
Handbike importada até receber a CX1. 
Ela está entre as melhores do mundo e já 
participou de várias provas internacionais. 
Em Aracaju/SE ficou com duas medalhas 
de ouro e com resultado perto dos top 
masculinos. “Jady ainda não conquistou 
a vaga para as Paralimpíadas, mas está 
no caminho”, garante esperançoso Breno 
Horta.

Professora autista
lança livro

Psicóloga e doutora 
em ciência animal, a 
norte-americana Tem-
ple Grandin é autista, 
o  que não a impediu 
de escrever best-sellers 
que já somaram mais 
de 1 milhão de exem-
plares vendidos no mundo. O filme 
da HBO, “Temple Grandin”, baseado 
em sua vida, recebeu sete prêmios 
Emmys. Em setembro, ela lançou um 
novo livro, em parceria com o jor-
nalista Richard Panek, que reuniu as 
últimas descobertas sobre as causas 
e tratamentos do autismo: “O cérebro 
autista”, trazido ao Brasil pela Edito-
ra  Record. Quando ela nasceu, em 
1947, o diagnóstico era muito recente, 
apenas quatro anos, e o autismo era 
praticamente desconhecido. Tanto 
que quando sua mãe a levou a um 
neurologista, os sintomas de compor-
tamento destrutivo, incapacidade de 
falar, e sensibilidade ao contato físico 
foram classificados como indicadores 
de dano cerebral.  Ainda hoje o diag-
nóstico continua em evolução e os 
avanços da ciência exploram novas 
rotas de investigação sobre o trans-
torno por meio de neuroimagens e 
da genética.

nota 51
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A 
penúltima etapa do Campe-
onato Brasileiro de Fórmula 
Truck, que engloba grandes 
caminhões preparados 
para corrida, terá também 

outro tipo de disputa: em cadeira de ro-
das. Marcada para o dia 8 de novembro, 
às 10h30, no Autódromo Internacional 
Zilmar Beux, em Cascavel/PR, a prova é 
gratuita e está aberta para 3 categorias: 
cadeiras de uso normal, de corrida, e te-
traplégicos ou pessoas com dificuldades 
motoras que precisem de alguém para 
empurrar. Receberão medalhas os três 
primeiros colocados em cada grupo e até 
meados de setembro já eram 22 inscritos.

A organização do evento é do Grupo 
sem Limite, que trabalha com inclusão 
social e é aberto a todo tipo de deficiência. 
Suas ações se dão por meio da arte, es-
porte e cultura, apostando na socialização, 

divertimento, qualidade 
de vida e vontade de vi-
ver. Fundado em janei-
ro de 2013 por Gilson 
de Souza Daniel, que 
também usa cadeira de 
rodas devido a uma le-

são medular provocada por um acidente 
automobilístico, há 6 anos, o grupo tem 
sua sede em Cascavel.

Fórmula Truck trará corrida
em cadeira de rodas !

Sem patrocínios particulares ou gover-
namentais, o grupo investe em basquete 
e handebol em cadeiras de rodas, pratica 
rapel e participa de maratonas correndo 5 
e 10 Km. Também promove a São Silvestre 
em cadeira de rodas de uso normal, prova 
que será realizada pela terceira vez este 
ano, sempre no último domingo de dezem-
bro. E ainda organiza passeios a eventos 
como o Show Rural e a Expovel, e se dedica 
à dança esportiva e artística, contando atu-
almente com um grupo profissional. Tênis 
de mesa, xadrez e dominó estão entre as 
práticas costumeiras, sem esquecer das 
festas como a chegada do Papai Noel e 
o amigo secreto. Tem ainda uma Rádio 
Web, inclusive com aplicativo para celular, 
que terá o lançamento oficial em outubro.

Daniel está bastante entusiasmado com 
a próxima corrida na Fórmula Truck e diz 
não ter palavras de agradecimento à di-
retora presidente Neusa Navarro Félix, ao 
diretor comercial Luiz Silvério e à diretora 
de comunicação artística: a cantora Patricia 
Limah. Todos que acreditaram e possibilita-
ram o direito de ir e vir a todas as pessoas, 
respeitando-as como cidadãs, independen-
te de suas formas de ser, e permitindo 
que tivessem um dia de glória e felicidade. 
“A Fórmula Truck está contribuindo com a 
responsabilidade social, não descriminando 

as pessoas, é sua palavra de ordem hoje 
e sempre a inclusão social, sem distinção”, 
diz o organizador.

Para quem quiser conhecer e partici-
par das atividades do grupo, o endereço é 
Fundação Consciência e Trabalho, no Bairro 
Recanto Tropical, em Cascavel/PR, todos 
os sábados de 14h30 às 19h e domingos 
de 16h às 19h. 

Mais informações: www.gr100limites.
com.br  ou  www.gruposemlimite.com.br
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Os direitos sexuais e reprodutivos 
e a pessoa com deficiência intelectual

D
ireitos sexuais e reproduti-
vos são direitos humanos. 
Tal afirmativa nos leva a 
pensar se a prática dos di-
reitos sexuais é garantida 

de forma plena a qualquer cidadão, inclu-
sive as pessoas com deficiência intelectual.

Levantamos essa questão, porque sa-
bemos o tabu, que  ainda  existe e persiste 
em relação a sexualidade e  relaciona-
mentos amorosos entre  pessoas com 
deficiência intelectual.

As diretrizes dos direitos sexuais e re-
produtivos garantem:

• Direito de viver e expressar livremente 
a sexualidade sem violência, discrimina-
ções e imposições e com respeito pleno 
pelo corpo do(a) parceiro(a);

• Direito de escolher o(a) parceiro(a) 
sexual;

• Direito de viver plenamente a sexuali-
dade sem medo, vergonha, culpa e falsas 
crenças;

• Direito de viver a sexualidade inde-
pendentemente de estado civil, idade ou 
condição física; 

• Direito de escolher se quer ou não 
quer ter relação sexual;

• Direito de expressar livremente sua 
orientação sexual: heterossexualidade, 
homossexualidade, bissexualidade;

• Direito de ter relação sexual indepen-
dente da reprodução; 

• Direito ao sexo seguro para preven-
ção da gravidez indesejada e de DST/
HIV/AIDS. 

• Direito a serviços de saúde que garan-

tam privacidade, sigilo e atendimento de 
qualidade e sem discriminação;

• Direito à informação e à educação 
sexual e reprodutiva.

Além dessas diretrizes, os  direitos se-
xuais e reprodutivos referem- se também  
ao direito das pessoas de decidirem, de 
forma livre e responsável, se querem ou 
não ter filhos, quantos filhos desejam ter 
e em que momento de suas vidas. Direito 
a informações, meios, métodos e técnicas 
para ter ou não ter filhos. Direito de exer-
cer a sexualidade e a reprodução, livre de 
discriminação, imposição e violência.

Se nos atentarmos a relação acima, po-
demos nos perguntar. Será que as pessoas 
com deficiência intelectual gozam desses 
direitos e os têm garantidos em sua vida ?

Recentemente, no programa da Rede 
Globo, Fantástico, o Dr. Dráuzio Varella, 
apresentou uma série sobre Síndrome 
de Down, mostrando como o preconcei-
to frente a essas pessoas ainda é muito 
presente e marcante em nossa sociedade. 
Vários temas foram abordados durante 
os episódios e logicamente o desenvolvi-
mento da sexualidade e o desejo em man-
ter relacionamentos amorosos e construir 
núcleos familiares foi um deles.

A experiência e o relato de pessoas e 
de suas famílias foram tocantes no que 
diz respeito ao medo e delicadeza que 
cerca o tema.

Como todo ser humano, pessoas com 

por Edson Luiz Defendi

deficiência intelectual e pessoas com Sín-
drome de Down querem viver seus desejos 
sexuais e afetivos e também se realizarem 
com as perspectivas de construírem uma 
família e quiçá serem pais e mães.

Essas decisões, cercadas de muita apre-
ensão, precisam receber apoio de família 
e da comunidade e para tanto, exigem de 
muitos, uma mudança de crenças e valo-
res equivocados que insistem em associar 
as pessoas com deficiência intelectual a 
incapacidade de viver seus desejos sexuais 
e reprodutivos.

Precisamos descontruir os principais 
mitos que cercam a vivência da sexualida-
de da pessoa com deficiência intelectual 
que são: expressão exacerbada de sua 
sexualidade e dificuldade de controlar seus 
impulsos sexuais e afetivos, pessoas com 
deficiência intelectual são eternas crianças 
e, portanto são assexuadas e também o 
mito que essas pessoas não sentem ou 
não entendem suas expressões de desejo 
e sexualidade.

Uma mudança de olhar se faz essencial 
para diminuição de preconceitos sobre a 
vivência da sexualidade das pessoas com 
deficiência intelectual. O apoio familiar é 
fundamental. Construir uma relação de 
confiança e segurança abre caminhos para 
que cada vez mais todos sem exceção 
vivam de maneira integral seus desejos 
sexuais e afetivos. Viver seus desejos e 
sua sexualidade estimula e melhora so-
bremaneira o desenvolvimento das pes-
soas com deficiência intelectual, amplia 
sua capacidade de estabelecer contatos 
interpessoais, fortalece sua autoestima e 
é um poderoso recurso de inclusão social, 
no sentido de conferir visibilidade a esse 
fenômeno. 

Amar,  namorar, transar, desejar... são 
ações que merecem ser vividas por qual-
quer pessoa e garantidas para pessoas 
com deficiência intelectual enquanto ci-
dadãos de direito.



Para saber mais sobre o tema, sugerimos assistir a série 
realizada pelo Dr. Dráuzio  Varella, especialmente o episódio 
que aborda as questões de relacionamento amoroso e direito 
sexual e reprodutivo. 

O episódio encontra-se disponível na internet no link:  http://
g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/estreia-nova-serie-
-de-drauzio-varella-sobre-a-sindrome-de-down/4380956/

Outra dica útil é o livro Sexualidade e Deficiência: rompendo 
o silêncio, das autoras Ana Rita de Paula, Mina Regen e Penha 
Lopes, editado pela Expressão e Arte  Editoras. É um livro básico, 
escrito numa linguagem objetiva e clara que aborda questões 
pertinentes a questões cotidianas da sexualidade e deficiência, 
bem como oferece sugestões de atividades para abordagem do 
tema de forma lúdica em escolas, na comunidade.

Edson Luiz Defendi é Mestre e Doutorando 
em Psicologia Clínica (PUC/SP). Especialista em 
Psicoterapia Familiar e de casal (PUC/SP), Especialista 
em Psicologia Hospitalar e Reabilitação pelo Hospital 
das Clínicas da FMUSP /SP. Consultor na área de 
atendimento à pessoas com deficiência com ênfase em 
processos de Educação Especial/Educação Inclusiva, 
Reabilitação e Reabilitação Profissional. Atendimento 
psicot erapêutico, Professor  e palestrante.

Morre Oliver Sacks

O neurologista e escritor inglês Oliver Sacks era considera-
do um dos últimos exemplares de uma estirpe de intelectuais 
capaz de transcender as fronteiras que separam a ciência da 
arte e da filosofia. Ele se dedicou a estudar como a compre-
ensão, o funcionamento, a complexidade e a diversidade do 
cérebro humano avançaram de meados do século 20 até 
hoje. Era conhecido pela habilidade em retratar o mundo 
interior de pessoas com autismo, com dificuldade de reco-
nhecer rostos ou com Síndrome de Tourette (distúrbio que 
leva a tiques obsessivos e ao uso incontrolável de palavrões, 
por exemplo). Nascido em Londres, em 1933, formado em 
Oxford, emigrou para os Estados Unidos na década de 60 e 
se tornou professor de neurologia em conhecidas instituições 
de ensino, como a Escola de Medicina da Universidade de 
Nova York. Era membro honorário da Academia Americana 
de Artes e Letras, da Academia Americana de Artes e Ciên-
cias e da Academia das Ciências de Nova Iorque. Em julho 
de 2015 lançou a biografia “Sempre em Movimento - Uma 
Vida”. Morreu em 3 de agosto último, vítima de metástase 
de um câncer diagnosticado em 2005, aclamado como “o 
poeta da medicina moderna”.

nota 55
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A
conteceu nos dias 19 e 20 de 
setembro último, no Autódromo 
de Interlagos, em São Paulo/SP, 
a primeira edição da Mobility & 
Show, uma exposição e feira 

diferente do que o público com deficiência 
e as empresas expositoras do setor estavam 
habituadas a ver e participar.

Seguindo os moldes de um evento com o 
mesmo propósito – voltado ao setor automo-
tivo e de soluções de mobilidade com motores 
– que acontece em Londres, na Inglaterra, há 
mais de 30 anos, a Mobility & Show surpreen-
deu a todos, superando todas as expectativas, 
tanto dos organizadores como dos participan-

Mobility & Show 2015: 
simplesmente perfeita !!!

tes, sejam expositores ou visitantes.
Organizada e promovida pela Revista Rea-

ção, com assessoria da Baccarelli Consultoria, 
a Mobility & Show trouxe um novo conceito de 
feira. Realizada ao ar livre, dentro do Autódromo 
de Interlagos, a mostra teve na simplicidade e 
na objetividade de sua proposta, o seu grande 
diferencial de sucesso.

A fórmula da feira foi a mais simples e des-
pojada possível... Tendas padronizadas e de 
apenas 3 tamanhos diferentes, substituíram os 
estandes glamorosos. A praça de alimentação 
com Food-Trucks deu mais ênfase ao ar auto-
motivo do evento. O sistema de sonorização 
agitou o ambiente. Um local lindo, gostoso, ar-

borizado, com uma vista privilegiada da pista de 
Interlagos, dentro do Autódromo, com cerca de 
40 modelos de automóveis adaptados para re-
alização de test-drive disponíveis aos visitantes... 
e um final de semana – 19 e 20 de setembro, 
sábado e domingo – ensolarado: tudo isso só 
contribuiu para o sucesso do evento !

A fórmula certa !
A Mobility & Show recebeu nos 2 dias – sá-

bado e domingo – 2.863 visitantes cadastrados 
no credenciamento. Foram realizados no local, 
exatos 989 test-drive, o que significa que 34,5 
% dos visitantes da mostra andaram nos carros 
que estavam lá à disposição. 

Primeira edição da mostra no Brasil supera todas as expectativas e 
aponta uma nova direção, com uma solução simples, objetiva

e eficiente para atingir o público com deficiência quando o assunto 
são os automóveis, adaptações e isenções de impostos



A organização foi exemplar ! Não hou-
ve uma ocorrência ou complicação sequer. 
Nenhuma reclamação, só elogios, tanto por 
parte dos expositores, como dos visitantes. 
Credenciamento, banheiros, acessibilidade, 
empréstimo de triciclos, os acompanhantes, 
limpeza, segurança, posto médico, entrada e 
saída, a educação e disposição da equipe de 
organização, sala de imprensa, estacionamento 
gratuito, transporte adaptado gratuito de pontos 
estratégicos, a qualidade e preços da praça de 
alimentação... Tudo perfeito !

“Mais do que isso, acredito que a formata-
ção do evento caiu no gosto dos expositores e 
também dos visitantes. A informalidade, e ao 
mesmo tempo, a praticidade e a objetividade 
do que foi mostrado e da forma que foi tudo 
apresentado – produtos e serviços – somados 
ao local da feira, nos mostrou que essa é a 
receita que todos esperavam de um evento 
com o propósito da Mobility & Show”, avalia 
Rodrigo Rosso, promotor responsável e orga-
nizador do evento. 

“Com esse formato, o evento se torna ba-
rato para o expositor investir e participar. Além 
disso, gera negócios com muito mais objetivi-
dade pelo público que visita – pois quem vai 
está realmente interessado, tanto nos auto-
móveis, como nas informações sobre CNH, 
equipamentos de adaptação e as informações 
sobre as isenções que tem direito – e ainda é 
extremamente agradável para o visitante, que 
com praticidade e rapidez, resolve e sana todas 
as suas dúvidas, podendo inclusive, testar os ve-
ículos de seu interesse na hora”, afirma Rosso.

  A repercussão e a resposta dos participan-
tes foi imediata. O sorriso no rosto de todos foi 
o cartão de visitas e a maior resposta de que 
a fórmula deu certo !

 
Expositores satisfeitos !

Mesmo em um ano difícil e incerto, aqueles 
que apostaram nessa mostra inédita não se 
arrependeram e festejaram o sucesso e o re-
sultado imediato que tiveram. Tanto que estão 
pedindo que os organizadores promovam 2 

eventos – Mobility & Show – por ano: um em 
SP mesmo... e outro, em alguma outra capital 
brasileira ou região potencial de negócios. A 
feira foi mesmo uma unanimidade !

Quem participou já faz planos para a próxi-
ma edição. “O evento foi muito proveitoso para 
a GM/Chevrolet, atendemos muitos clientes 
que realizaram vários test-drives nos 6 veículos 
que disponibilizamos. Esperamos ver prosperar 
muitos contatos feitos nos dois dias e já esta-
mos aguardando a data das próximas”, afirma 
Marcos Saraiva, gerente regional de Vendas 
Diretas para pessoas com deficiência e táxis da 
GM/Chevrolet e uma das primeiras montado-
ras a acreditar no projeto e apoiar a feira. Ele 
conta que o atendimento da Chevrolet foi feito 
por 4 concessionárias por dia, cada uma com 3 
vendedores de plantão. Saraiva comenta que a 
maioria daqueles que passaram  pelo estande, 
foi pesquisando preços, prazos de entrega e 
informações gerais sobre o processo de docu-
mentação. Foram realizados também alguns 
negócios com o faturamento em andamento. 
“A mostra foi um sucesso, mas pode melhorar 
em alguns detalhes, a primeira sempre serve 
para isso, para acertar detalhes. E a organiza-
ção está atenta, isso é importante”, comenta 
o gerente da GM, reforçando a ideia de que 
a Mobility & Show deve ser levada também a 
outras grandes capitais, como: Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, 
Fortaleza e Recife, onde o público tem mais 
carência de informação.

Outro que também elogiou bastante o 
evento foi Rubens Santini, gerente de Vendas 
Diretas da Toyota, que mobilizou 4 funcioná-
rios da montadora e vendedores da rede para 
atender o público no final de semana em In-
terlagos. “Ficou apenas alguma frustração por 
não usar diretamente a pista para o test-drive, 
apesar que ninguém reclamou diretamente 
disso para nós”, avaliou o gerente, afirmando 
que também era impossível não sentir vontade 
de dar umas voltas nos carros, já que o local 
da feira tinha uma visão privilegiada do Autó-
dromo. Ele garante que vários negócios foram 
encaminhados para concretização nas lojas. “É 
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um modelo entendido por nossa empresa como 
perfeito, pois dificilmente alguém aparecerá com a 
documentação pronta, mas tudo pode ser muito 
bem encaminhado de forma simples e direta”, diz 
Santini, também reforçando o coro de que neste 
formato, a feira deve ser realizada também em 
outras cidades. “Entendemos ser um modelo de 
evento mais adequado às nossas necessidades 
do que outros que abrangem segmentos diversos 
da pessoa com deficiência. Estamos prontos para 
participar das próximas edições”, reafirma. 

A mesma satisfação pode ser sentida das outras 
montadoras participantes: VW, Ford e Renault. Todas 
as 5 montadoras tiveram seus estandes/tendas 
lotados o tempo todo, atendendo muita gente e por 
consequência, gerando muitos negócios. 

No setor de adaptações veiculares, 3 empresas 
marcaram presença direta na primeira edição da 
Mobility & Show: Cavenaghi, Kivi e Guidosimplex, 
as duas últimas, através de seus representantes 
no Brasil. Além da Focaccia Group, que também 
participou juntamente com a Azul Locadora e a 
Q´Straint.  

“A Kivi Brasil participou com o objetivo de divulgar 
a marca e mostrar ao público presente a qualidade 
e diversidade de seus produtos”, afirmou o gerente 
comercial Fábio Quintão Afonso, representante da 
empresa italiana no Brasil. “Acredito que 70 % ou 
mais das pessoas que foram ao evento passaram 
no nosso estande. O nosso carro do test-drive (Jeep 
Renegade) não parou nem por um minuto”, come-
mora. “Foi um evento muito bom para nós, pois foi 
exclusivamente voltado para linha automotiva. Isso 
possibilitou que o público presente pudesse conhe-
cer melhor os nossos produtos”, enfatiza Quintão, 
já deixando firme sua pretensão de participar das 
próximas edições

A Cavenaghi levou algumas novidades e lan-
çamentos para a feira, tanto em adaptações 
veiculares, como também em cadeiras de rodas 
etc. “A organização está de parabéns pela ou-
sadia e coragem de realizar um evento assim, 
num ano tão conturbado. A ideia e o formato 
do evento são muito bons, por isso apostamos 
juntos e marcamos presença. Pudemos sentir 
que a maioria dos visitantes que estiveram em 
nosso estande/tenda, realmente estava em bus-
ca de soluções para direção. Achei a feira muito 
simpática, adequada para o mercado, em local 
agradável e de interesse da população. Muito 
oportuno o estacionamento gratuito e os foo-

ds trucks. Banheiros adequados e em número 
suficiente. Foi bem organizada”, afirma Mônica 
Cavenaghi, diretora da empresa, enfatizando que 
também pretende voltar em próximas edições e 
deixa uma sugestão: “precisamos juntos – organi-
zação e expositores – criar no evento uma maior 
atratividade comercial para os visitantes”. 

A também adaptadora italiana, Guidosimplex, 
participou da mostra através do grupo La Macchina, 
seu representante oficial no Brasil. “Gostei muito 
do evento, achei interessante, vale a pena partici-
par”, garante Daniel Nóbrega Angelini, diretor da 
empresa, prometendo voltar na próxima edição. 

A Azul Locadora é outra que só tem elogios para 
o evento. “Consideramos que a nossa participação 
foi um sucesso em todos os sentidos, recebemos 
muitos visitantes novos em nossa tenda, o que mos-
trou o potencial da feira em trazer compradores para 
os expositores presentes. Além disso, recebemos a 
visita de clientes e fornecedores”, conta Leandro Zillig, 
sócio fundador da Azul. A empresa participou da 
Mobility & Show de forma conjunta com a Focaccia 
Group, empresa italiana de plataformas/elevadores 
automotivos e com a Q´Straint, empresa de suportes 
e cintos para adaptação para transporte de cadeirantes 
em vans, ônibus etc. Leandro garante que as expecta-
tivas iniciais foram superadas e que os organizadores 
mostraram que, mesmo em um ano difícil como 
este, é possível apresentar novidades e gerar bons 
negócios. “Pretendemos voltar nos próximos anos e 
ainda maiores”, afirma Zillig.

As autoescolas especializadas em CNH especial 
marcaram presença com destaque. A Autoescola 
Javarotti, além de sua tenda/estande, se fez presente 
com vários instrutores e no apoio ao bom andamen-
to do test-drive. “Nosso intuito maior é participar 
de forma institucional, reforçando nossa marca e 
disponibilizando nossos serviços ao público com 
deficiência. Nosso objetivo foi cumprido e fizemos 
uma excelente participação”, garante Lucas Santanna, 
proprietário da Javarotti.

A Autoescola DF também se fez presente e em 
alto estilo, com vários atendentes  respondendo às 
principais dúvidas dos visitantes a respeito da Carteira 
Nacional de Habilitação Especial e em como obter 
os benefícios fiscais. “Valeu muito a pena participar...  
O evento foi bem divulgado, organizado, com mon-
tagens iguais para todos os participantes, nivelando 
as atividades”, elogiou Daniele Almeida, proprietária 
da DF, enfatizando que uma mostra de dois dias é 
o mais  adequado e espera voltar no ano que vem.

especial
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Com as soluções de adaptação automotiva La Macchina, o proprietário do veículo 
volta a ter autonomia e pode se locomover sem a ajuda de outras pessoas, 
trazendo mais liberdade para o seu dia a dia.
Somos parceiros autorizados da mais renomada fabricante mundial 
de equipamentos para adaptação.

Central de Comando 
Elétrico 12 Funções

Reúne todos os comandos 
elétricos em uma única 
central permitindo ao 

usuário conduzir o veículo 
com apenas um braço.

G-TRAN
Facilita o embarque e

desembarque de passageiros 
com dificuldades de locomoção. 

O banco gira mecanicamente 
em torno de 90° graus e se 
encaixa em uma base que vira 

uma cadeira de rodas.

PONY
Dispositivo elétrico 

para motor de cadeiras 
de rodas, construído 

alumínio e aço: removível, 
leve, versátil, elegante e 

com guidão dobrável

Sistema inovador, 
montado diretamente sob 
o volante, permite que o 
usuário acelere enquanto 
mantém ambas as mãos 

no volante

Acelerador Ghost

Acelerador de 
Freio F1 EVO

Dispositivo de aceleração 
e frenagem fixado ao solo.
 Com possível integração 

de comandos elétricos

LIBERDADE É UMA QUESTÃO DE ESCOLHAS

LANÇAMENTOEXCLUSIVO!

ACELERAR

FREAR

Europa Lever
Sistema diferenciado 

de aceleração. O condutor 
utilizando o próprio peso do 
seu braço consegue acelerar 

e frear o veículo sem 
maiores esforços. 

112215-4773  •  112062-6094
lmadapt@lamacchina.com.br

LAMACCHINAADAPTACOES .COM.BR R. CORONEL DIOGO, 897 • VL. MARIANA • SÃO PAULO

REPRESENTANTE

Ênfase na informação e na prestação 
de serviços !

Um dos pontos altos da feira foi a possibilidade 
do público visitante tirar todas as suas dúvidas sobre 
isenções num único local. E quem fez – e muito bem 
– esse trabalho de atendimento logo na chegada da 
Mobility & Show, foram os despachantes e empresas 
especializadas em isenções, que dividiram uma tenda 
única atendendo aos visitantes. 

A Evolução Isenções compareceu com todo o seu 
time e trabalhou bastante durante os dois dias da 
mostra. “No geral foi uma feira agradável, um sucesso. 
Valeu a pena participar e talvez volte no ano que vem”, 
afirma Eduardo Coimbra, proprietário da empresa.

A Lyon Despachante levou toda sua equipe e 
trabalhou muito o tempo todo. “Não paramos um 
só instante... as pessoas são muito carentes de in-
formação”, afirma Jorge Albano, diretor da empresa. 
Praticamente todos os visitantes passaram pela tenda 
onde estavam a Lyon e a Evolução, e todos foram 
muito bem atendidos. “Acreditamos na feira desde 
a concepção do seu projeto, que acompanhamos 
do início, através do Rodrigo Rosso e do Baccarelli. 
Participamos e colhemos muitos frutos. No próximo 
ano estaremos juntos, sempre, mais uma vez”, conta 
e garante Itamar Garcia, diretor da Lyon. Na entrada da 
feira, ao lado da tenda das isenções, a Clínica Segunda 
Geração, com médicos credenciados do DETRAN, fez 
vários atendimentos e pré-avaliações dos visitantes.

Um dos destaques da mostra foi um ônibus de 
turismo adaptado, apresentado pela empresa  Sun-
flower. “Tivemos muitos visitantes que ficaram surpre-
endidos, principalmente com o elevador, já que muita 
gente não conhecia e fez questão de experimentar”, 
conta o sócio-diretor Jorge Eduardo Martinho. “Por se 
tratar da primeira edição, achamos a feira bastante 
proveitosa”, conclui Martinho, que também pretende 
voltar outras vezes.

O evento contou também com a presença da 
corretora de seguros Granway, representante da Porto 
Seguro. “Estamos juntos com o Rodrigo Rosso desde 
quando ele organizava a Reatech e como sempre, 
acreditamos e apoiamos... foi um sucesso !”, conta 
Valdair Ribeiro, proprietário da empresa, afirmando 
que participará das próximas edições, em São Paulo 
ou outros estados.

O pessoal do Parakart/Karteficiente também mar-
cou presença e levou para Interlagos um carro de 
Fórmula 3 e um Kart Adaptado. “Em todas as feiras 
para pessoas com deficiência levamos um esporte 
automotivo para divulgação e para cadastrar possíveis 
pilotos para a categoria, que tem o apoio da Lei de 
Incentivo ao Esporte. Achei a feira ótima !”, informa 
Domingos Zamora, idealizador e executor da categoria. 

Durante os 2 dias da feira, os visitantes também 
puderam conhecer um pouco mais sobre o sistema 
de atendimento e o trabalho diferenciado da Sanctus 
Barbearia Itinerante, que atendeu ao público fazen-
do barba e massagem, cortando cabelo e aplicando 
tratamento estético facial. “Foi uma experiência ma-
ravilhosa... fizemos excelentes contatos e divulgamos 
de uma só vez, num final de semana, nosso trabalho 

Test-drive concorrido !
A área do test-drive foi a mais concorrida do evento. De acordo com Renato Baccarelli, 

co-organizador da feira e responsável especificamente por esse setor nos 2 dias do evento, 
muita gente quis conhecer os modelos dos veículos adaptados, já que foi uma oportunidade 
única de testar vários modelos. “Achei a feira fantástica, mesmo em um momento de eco-
nomia conturbada ela se mostrou adequada às expectativas dos visitantes e expositores... a 
disponibilidade das montadoras em enviar seus modelos, a maioria deles com adaptações 
que atendiam a todas as deficiências, além das autoescolas que disponibilizaram seus ins-
trutores para nos dar apoio, as adaptadoras, enfim... foi uma sintonia perfeita. Tudo correu de 
forma harmônica, organizada, sem confusão... e o principal, os visitantes saíram da Mobility & 
Show satisfeitos, com suas dúvidas sanadas e com o desejo de voltar no próximo ano. Assim 
como os expositores”, afirma Baccarelli, enfatizando que para o próximo ano, a organização 
vai buscar aumentar ainda mais o controle no test-drive, oferecendo aos expositores dados 
mais específicos sobre quem realizou os testes.

e conceito para quase 3 mil pessoas. Isso é 
fantástico”, afirma Alfredo Stegemann, diretor 
da empresa.

Divulgação:  um dos pontos fortes !
A feira foi lançada em abril de 2015 e reali-

zada em setembro. Foram menos de 6 meses 
para organizar e divulgar um evento novo, que 
aconteceria no Brasil pela primeira vez. “Tra-
balhamos muito... foram noites e noites sem 
dormir, finais de semana trabalhando, mas valeu 
a pena”, garante Rodrigo Rosso.

O intuito de buscar não só a pessoa com defi-
ciência e seus familiares, mas também, divulgar a 
população que 1 em cada 2 brasileiros pode sim 
ter direito à isenção de impostos, foi alcançado. 
Durante o final de semana em Interlagos, foi 
possível ver muitas pessoas idosas, casais com 
filhos com deficiência, autistas, Síndrome de 
Down, amputados, hemofílicos, ostomizados, 
pessoas com hepatite C... muita gente procu-
rando saber dos seus direitos. “Isso foi muito 
gratificante para nós, pois mais do que gerar 
negócios, nosso objetivo foi levar informação 
sobre o direito que o cidadão brasileiro tem e 
que não é divulgado para ele”, enfatiza Rosso. 

Para isso, a feira contou com o trabalho muito 
bem feito da Texto Assessoria de Imprensa, que 
conseguiu espaço de notas, matérias e notícias 
em vários jornais, revistas, TVs, rádios, sites, blogs 
de todo o Brasil. “Só o clipping de notícias publi-
cadas gerou um dossiê de quase 300 páginas”, 
conta Rodrigo Rosso. Ele enfatiza ainda o papel 

da mídia dirigida ao público com deficiência, que deu 
apoio total na divulgação da feira, como a Revista D+, 
o Jornal Gente Ciente e a Revista Incluir, além é claro, 
da própria promotora do evento, a Revista Reação. E 
também, o crucial apoio da ABRIDEF – Associação 
Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos 
e Serviços para PcD.

A Mobility & Show contou ainda com o importante 
apoio de mídia do Grupo Bandeirantes de rádio, que 
montou um estúdio completo dentro da feira, no 
Autódromo, e transmitiu parte de sua programação ao 
vivo de Interlagos para as rádios SulAmérica Trânsito, 
Band News FM e Bandeirantes AM/FM. “O evento foi 
muito bem organizado. Os ouvintes interagiram bas-
tante pelas mídias sociais... pretendemos estar juntos 
sempre para os próximos anos”, conta Lucas Garcia 
Gripp Novaes, coordenador de Marketing/Rádios do 
Grupo Bandeirantes.

Para o próximo ano, a organização cogita a possibi-
lidade de acrescentar mais um dia na mostra, iniciando 
na sexta-feira meio-dia, para dar chance da imprensa 
noticiar mais, principalmente nos telejornais diários, 
chamando mais público ainda para a edição 2016. 
“Ainda não temos data exata para a Mobility & Show 
2016, mas atendendo aos pedidos dos expositores, 
provavelmente ocorram mesmo duas edições no ano 
que vem, uma no primeiro semestre e outra no segun-
do, uma em São Paulo e outra numa capital brasileira 
onde também haja um Autódromo com condições 
de receber o público com deficiência com qualidade 
e acessibilidade, como tivemos em Interlagos... vamos 
aguardar, vem novidade por aí”, finaliza Rodrigo Rosso.

especial



Com as soluções de adaptação automotiva La Macchina, o proprietário do veículo 
volta a ter autonomia e pode se locomover sem a ajuda de outras pessoas, 
trazendo mais liberdade para o seu dia a dia.
Somos parceiros autorizados da mais renomada fabricante mundial 
de equipamentos para adaptação.

Central de Comando 
Elétrico 12 Funções

Reúne todos os comandos 
elétricos em uma única 
central permitindo ao 

usuário conduzir o veículo 
com apenas um braço.

G-TRAN
Facilita o embarque e

desembarque de passageiros 
com dificuldades de locomoção. 

O banco gira mecanicamente 
em torno de 90° graus e se 
encaixa em uma base que vira 

uma cadeira de rodas.

PONY
Dispositivo elétrico 

para motor de cadeiras 
de rodas, construído 

alumínio e aço: removível, 
leve, versátil, elegante e 

com guidão dobrável

Sistema inovador, 
montado diretamente sob 
o volante, permite que o 
usuário acelere enquanto 
mantém ambas as mãos 

no volante

Acelerador Ghost

Acelerador de 
Freio F1 EVO

Dispositivo de aceleração 
e frenagem fixado ao solo.
 Com possível integração 

de comandos elétricos

LIBERDADE É UMA QUESTÃO DE ESCOLHAS

LANÇAMENTOEXCLUSIVO!

ACELERAR

FREAR

Europa Lever
Sistema diferenciado 

de aceleração. O condutor 
utilizando o próprio peso do 
seu braço consegue acelerar 

e frear o veículo sem 
maiores esforços. 

112215-4773  •  112062-6094
lmadapt@lamacchina.com.br

LAM ACCHINAADAPTAC OES .COM.BR R. CORONEL DIOGO, 897 • VL. MARIANA • SÃO PAULO
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Prorrogado valor teto em R$ 70 mil 
para compra de veículos 0Km

com isenção de ICMS !!!

A
inda não foi desta vez que o 
limite do valor dos carros para 
pessoas com deficiência e fami-
liares, que gozam de desconto 
do ICMS, aumentou. A elevação 

do teto de R$ 70 mil é uma antiga reivindicação 
do movimento e das lideranças sociais e políti-
cas da PcD, abraçada com ênfase e empenho 
inclusive pela ABRIDEF - Associação Brasileira 
das Indústrias e Revendedores de Produtos e 
Serviços para Pessoas com Deficiência, pelo 
menos desde 2012, além também de traba-
lho intenso da própria Revista Reação neste 
sentido.

Mas nem tudo está perdido... Pelo menos o 
valor foi mantido na última reunião do CONFAZ 
e prorrogado, mesmo que ainda no limite de R$ 
70 mil, até 30 de abril de 2017 !

Isso mesmo: até 2017 o direito à isenção de 
ICMS na compra do carro 0Km está garantido !

Essa decisão do CONFAZ foi tomada no 
início de outubro, em reunião oficial ocorrida 
em Santa Catarina. Apesar de parecer ruim num 
primeiro momento o fato do valor teto não ter 
aumentado, ter sido prorrogado sem reajuste 
e atualização do valor, se pensarmos por outro 
lado, não foi tão ruim assim.

Se levarmos em conta que vivemos um mo-
mento de incertezas políticas e muitos setores 
estão perdendo seus benefícios fiscais, porque 
o governo está enlouquecido em busca de uma 
maior arrecadação, o fato de ter nosso direito 
garantido e mantido, já é motivo de comemo-
ração. O convênio 38 foi um dos poucos que 
se mantiveram valendo. 

Umas das justificativas para que o valor fosse 
mantido e não reajustado, foi o despacho de 
24 de agosto último, onde o subsecretário da 
Receita do Distrito Federal, Hormino de Almei-
da Júnior, deu um parecer contrário ao reajuste. 
A posição da área técnica é fundamental para 
que o Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) tome decisões em suas reuniões pe-
riódicas. A justificativa para o não atendimento 
do pleito foi a de que o reajuste do valor com 
base na variação do INPC elevaria o teto para 
R$ 101.885, aumentando a renúncia de receita 
de R$ 1.628.273,29 para R$ 2.449.570,59. Ele 
considerou também que há vários modelos de 

veículos abaixo do limite, portanto o atual 
convênio permite atingir os objetivos sociais 
do benefício. Além disso, ele acredita que, 
na atual situação financeira do Brasil, a am-
pliação de benefícios pode comprometer o 
alcance e a manutenção do equilíbrio fiscal. 

“O problema é que, os representantes 
do CONFAZ não consideram que os mo-
delos que atendem às necessidades das 
pessoas com deficiência, em sua imensa 
maioria, são veículos automáticos. E que, 
nesse caso, as ofertas abaixo dos R$ 70 mil, 
nesta categoria, não são muitas”, explica Ro-
drigo Rosso, presidente da ABRIDEF. “Abaixo 
dos R$ 70 mil estão sim vários modelos 
de diversas montadoras, mas são veículos 
com câmbio mecânico em grande parte”, 
afirma Rosso.

É a mesma posição manifestada em 
reunião de 23 de setembro último, da Co-
missão de Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência da Câmara Federal, quando 
a deputada Dorinha Seabra Rezende (DEM-
-TO) argumentou ser necessário atualizar 
os valores de compra de veículos por pes-
soa com deficiência: “em alguns casos é 
preciso um veículo de maior porte, em 
virtude do problema de locomoção ou para  
carregar a cadeira de rodas”, afirmou.

“As pessoas com deficiência e seus fami-
liares não compram automóveis por status 
ou por luxo, mas sim por necessidade de 
locomoção no seu dia a dia. E uma grande 
parcela dessas pessoas, necessitam sim 

Motos
Na mes-

ma reunião 
de 23 de 
s e t e m b r o , 
a Comissão 
aprovou o 

Projeto de Lei Nº 2258/15, do depu-
tado Mário Heringer (PDT-MG), que 
garante isenção do Imposto de Pro-
dutos Industrializados (IPI) para mo-
tocicletas, motonetas e ciclomotores 
nacionais para taxistas e para pessoas 
com deficiência. O relator Misael Va-
rella (DEM-MG) estendeu a isenção 
para triciclos e quadriciclos adaptados. 
Pela proposta, a isenção só poderá 
ser utilizada uma vez, a não ser se a 
moto tiver sido comprada há mais de 
2 anos. A proposta tramita em caráter 
conclusivo, ou seja, não precisa ir ao 
plenário, e será analisada ainda pelas 
comissões de Finanças e Tributação e 
de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia. Mais um ponto a favor das pessoas 
com deficiência na garantia dos seus 
plenos direitos.

de veículos com porta-malas grandes, com 
capacidade de transporte até da pessoa em 
sua própria cadeira de rodas às vezes, ou 
seja, muitos precisam e tem necessidade de 
veículos maiores e assim, acima dos R$ 70 
mil, por consequência”, exemplifica Rosso.

Mesmo com o convênio 38 prorrogado 
até abril de 2017, não podemos desistir de 
lutar pelo reajuste e atualização desse valor 
o quanto antes. A Revista Reação vai conti-
nuar cobrando as autoridades neste sentido 
e acompanhando tudo de perto, e apoiando 
as investidas da ABRIDEF e das lideranças 
e entidades do setor envolvidas com essa 
causa. O DIREITO DE IR E VIR é garantido 
pela Constituição e a isenção é um benefício 
para que ele possa acontecer de fato na vida 
das pessoas com deficiência !
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O 
Brasil vem se destacando 
na criação de tecnologias 
destinadas a facilitar a vida 
de pessoas com deficiên-
cia. Só este ano foram 3 

premiações internacionais para projetos 
brasileiros. Em junho, o Livox – plataforma 
para tablets que permite a comunicação 
de pessoas com deficiência na fala –

 foi premiado na categoria educação, 
na Copa do Mundo de Tecnologia 2015 
(World Cup Tech Challenge), patrocinada 
pela Microsoft, Qualcomm e outras em-
presas de tecnologia no Vale do Silício, 
Estados Unidos.  

Brasileiros recebem
prêmios internacionais !

A ferramenta já tinha sido eleita a Ino-
vação Tecnológica de Maior Impacto de 
2014 pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e o Melhor Aplicativo 

de Inclusão Social do 
Mundo pela Organi-
zação das Nações 
Unidas (ONU). O 
Livox foi criado por 
Carlos Pereira, em 
2011, para promover 

autonomia na comunicação de sua filha, 
Clara, de 7 anos, que tem paralisia cere-
bral. “Essa é a primeira vez na história que 
inteligência artificial e consciência contex-
tual foram usadas para criar algoritmos 
que atendam às necessidades de pessoas 
com deficiência”, argumenta Pereira. 

Os usuários tocam a tela do tablet com 
o software instalado para expressar por 
comando de voz suas emoções, neces-
sidades e desejos, como o de se alimen-
tar, por exemplo. O software contém um 
catálogo de 20 mil imagens, que podem 
ser utilizadas em conjunto com textos e 
também permite o acesso a atividades cul-
turais, como: filmes, desenhos e músicas. 
Com o Livox, os usuários também conse-
guem aprender a ler, adquirir vocabulário 
e estudar matemática. Ele já é usado por 
10 mil pessoas em 25 idiomas, entre fa-
mílias e instituições de assistência, como 
a APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais. Mais informações em  
www.livox.com.br

Especial para pessoas com 
deficiências visuais

Também em junho último, no Memo-
rial da América Latina, na capital paulista, 
foi realizada a festa da 7ª edição do Word 
Summit Youth Award, que tem a chancela 
da ONU, e reconhece empreendedores 
com menos de 30 anos que estão criando 

iniciativas digitais para promover benefí-
cios à sociedade. 

O Projeto Annui-
tWalk (PAW), óculos 
que detectam even-
tuais obstáculos no 
caminho e avisam o 
usuário, criado para 
dar maior mobilida-

de e qualidade de vida a pessoas com de-
ficiências  visuais, foi premiado e seus ide-
alizadores trabalham agora para colocá-lo 
no mercado. A ideia nasceu em Recife/PE, 
do grupo de estudos WearIT, fundado por 
Marcos Penha, em uma iniciativa acadêmi-
ca com o objetivo de estudar mais sobre 
Wearable Computers, que são tecnologias 

vestíveis como o smart watches ou ainda 
o google glasses.  “A princípio queríamos 
estudar e pesquisar sobre o que já existia 
nesse ramo e o que seria possível desen-
volver. Vimos que todo o conhecimento 
de Wearable Computers poderia ser muito 
bem utilizado para acrescentar tecnologias 
assistivas já existentes. Daí surgiu a ideia 
de um projeto para PcD visuais, já que os 
índices de deficiência visual no Brasil são 
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muito altos”, conta 
Emily Schuler, 
que é da área de 
psicologia e ficou 
responsável pela 
pesquisa. 

Além dela e de 
Marcos, que de-
senvolveu a parte 
de hardware e de 

software, também faz parte do grupo Ja-
lingson Assis, atuando mais na área web. 
Eles ainda não recebem financiamento,  
mas estão em contato com investido-
res e possíveis parceiros para transfor-
mar o protótipo atual em um produto  
comercializável. 

No contato com pessoas com defi-
ciências visuais, o grupo ficou sabendo 
que o principal problema dos que usam 
bengala são os obstáculos para a parte 
superior do corpo, que ela não detecta, 
como árvores e orelhões, entre outros. 
Queriam algo que complementasse a 
bengala com o objetivo de ter maior se-
gurança. “Os óculos funcionam através 
de sensores de ultrassom que detec-
tam a distância do obstáculo à frente. 
O alerta para o usuário é feito através 
de acessórios vestíveis, como pulseiras 
que vibram. À medida que o usuário vai 
se aproximado do obstáculo a pulseira 
aumenta a intensidade de sua vibração. 
Esse alerta pode ser colocado em outros 
acessórios como colares, pins e cintos, 
entre outros”, explica Emily, enfatizan-
do que o AnnuitWalk é personalizável 
e pode ser adaptado às necessidades  
de quem o utiliza. “Além disso, o ócu-
los pode se conectar via Bluetooth ao 
smartphone do usuário, podendo baixar 
o aplicativa do AnnuitWalk, que serve 
como um GPS, calculando rotas mais 
seguras”, garante. 

Ainda não há prazo para a colocação 
no mercado mas a ideia é que seja bem 
acessível: “No nosso protótipo mais sim-
ples, gastamos em torno de R$ 45, já em 
um mais sofisticado gastamos R$160”, 
afirma. Para quem quiser conhecer melhor 
o projeto há a página:  facebook.com/
annuitwalk 

Mercosul também escolhe 
brasileiro

O aluno de graduação do curso de 
Engenharia Ambiental da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) Renato 
Tadeu Rodrigues foi um dos três brasi-
leiros ganhadores do Prêmio Mercosul 
de Ciência e Tecnologia. Ele venceu na 
categoria Estudante Universitário com o 
projeto “Aplicativo e plataforma online 
Leva e Traz: popularizar a ciência é incluir 
pessoas”, que busca facilitar o acesso de 
pessoas com deficiência a diversas fontes 
de conhecimento. 

A premiação, divulgada também no 
mês de junho, em Brasília/DF, é instituída 
pela Reunião Especializada em Ciência e 
Tecnologia do Mercosul (RECyT) e organi-
zada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e pelo CNPq, com o 
apoio institucional da ONU - Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Mo-
vimento Brasil Competitivo (MBC). 

A ideia é dividida em 3 eixos que bus-
cam gerar um intercâmbio de conheci-
mento principalmente para as pessoas 
com deficiência. “No 1º eixo idealizei as 
pessoas que viajam a passeio e que po-
deriam compartilhar a ida em um museu 
ou a uma peça teatral, na forma de áudio, 
fotos ou até mesmo em textos. No 2º 
eixo são os alunos de iniciação científica, 
que muitas vezes trabalham em áreas 
de pesquisas que podem favorecer as 
pessoas com deficiência física, como ar-
quitetura, engenharia, farmácia e outras. 
Dessa maneira o aluno poderia ver e ter 
mais sentido em seu estudo e consultar 

possíveis usuários dessas acessibilidades”, 
explica Rodrigues.

“No 3º eixo o aplicativo busca reunir pes-
quisadores brasileiros e internacionais que 
trabalham em projetos, sobretudo, relacio-
nados à saúde. Um cadeirante, por exemplo, 
poderia ‘seguir’ um pesquisador de células 
tronco, e saber quais são os avanços na área. 
Nesse 3º eixo acredito que facilitaria para um 
pesquisador encontrar pessoas que queiram 
ser assuntos de estudos, seja de uma nova 
terapia ou de algum medicamento, visto que 
em determinadas pesquisas é escasso o 
número de pessoas com o perfil adequado, 
o que demora a avaliação final”, completa o 
estudante. Ele desenvolveu para o prêmio 
um protótipo que é a simulação de como 
seria o aplicativo mas considera que ainda 
precisa trabalhar mais no caso de PcD vi-
suais. “Espero que até o mês de setembro 
eu possa lançar o aplicativo completo para 
deficientes auditivos, visuais e locomotores”, 
informa.

Em breve o projeto estará disponível 
em livro, pois um dos prêmios é a pu-
blicação com todos os trabalhos online, 
que poderá ser baixado gratuitamente. 
Mais informações e novidades estão na 
página: facebook.com/pages/Leva-e-
-Traz/761325803971975

internacional
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O 
nome do App que poderá 
ser lançado oficialmente 
até o final do ano é Lu-
dwig, uma homenagem 
a Ludwig Van Beetho-

ven, compositor alemão que trabalhou 
mesmo Surdo em grande parte da vida. 
Desenvolvido em Campinas/SP, o pro-
jeto já foi apresentado na abertura da 
Apple Worldwide Developers Conference 
(WWDC), o congresso de desenvolvedo-
res da Apple, realizado em São Francisco 
(EUA), no último mês de junho.

Desenvolvido para iPhone e iPad, o 
aplicativo apresenta aos Surdos uma nova 
forma de apreciar música, tirando pro-
veito de outros sentidos como o tato e 
a visão, criando uma experiência inédita 
e tornando possível, em um futuro pró-
ximo, o ensino da música. Escolhendo a 
canção previamente gravada, conforme 
a nota tocada na interface de um piano 
virtual, o Surdo sente a vibração em uma 
pulseira “vestível” e ainda tem estímulo 
visual com cores.

A ideia nasceu em 2013, com jovens 
que se conheceram durante um curso de 

Aplicativo quer levar
música para Surdos

programação para desenvolvimento de 
aplicativos para iOS, o sistema operacio-
nal móvel da Apple, realizado no Instituto 
de Pesquisas Eldorado. Na época, todos 
eram estudantes na área de Tecnologia 
da Informação. Ao grupo composto por 
André Castro, Ivan Ortiz, Pedro Domotor 
e Raphael Silva, se somaram mais re-
centemente Joaquim Pereira e Gabriela 
Vandermark.

Ortiz, que é trompetista, compartilhou 
a vontade de desenvolver um método 
de ensino para pessoas com deficiências 
auditivas. Como todos eram apaixonados 
por música, decidiram na hora encarar o 
desafio, como conta Raphael Silva: “ao 
começar as pesquisas e colocar a mão 
na massa, percebemos que, antes de 
ensinar, era necessário introduzir o uni-
verso da música para a PcD auditiva, para 
que ela pudesse conhecer esse estímulo. 
Daí surgiu o Ludwig com o objetivo de 
promover essa introdução musical”.

Para chegar no estágio do projeto hoje, 
Silva conta que já foram feitas várias ba-
terias de testes, tanto com a comunidade 
surda como com ouvintes. “As reações 

têm sido as mais diversas e a maioria 
das pessoas fica encantada e começa 
a imaginar as novas possibilidades. Al-
gumas até ficaram indiferentes, porque 
sedimentaram a ideia de que música não 
é para Surdos. Entretanto, duas reações 
nos marcaram muito: uma veio de um 
usuário que nos disse ter lembrado do 
toque da mãe dele e a de um outro que, 
ao perguntar como ele se sentiria se pu-
desse colocar seus sentimentos em uma 
música, nos disse que se sentiria livre”. 

O grupo já tem um protótipo funcional 
e o plano de negócios praticamente pron-
to. No momento, seleciona um parceiro 
para a fabricação das pulseiras e também 
está à procura de investidores. Já conse-
guiu profissionais que estão ajudando no 
processo de estruturação como empresa 
e busca ainda parcerias estratégicas na 
área de ensino musical e ensino para 
surdos. 

Se depender da reação dos participan-
tes da WWDC, o App terá sucesso: “nossa 
participação foi fantástica ! Acredito que 
o sonho de todo desenvolvedor é ter 
seu trabalho reconhecido nesse evento. 
No nosso caso, ficamos imensamente 
honrados com o convite para participar 
do vídeo da empresa sobre aplicações 
inovadoras. Como a WWDC reúne desen-
volvedores do mundo inteiro, ansiosos 
pelas novidades da marca, nós conquis-
tamos muita visibilidade no mundo”, fi-
naliza Silva.



lição de vida

E
sse é o lema de vida de Marília 
Mendonça, uma paraibana de 
João Pessoa/PB, que se consi-
dera recifense, por morar em 
Pernambuco há 18 dos seus 

21 anos. Cega, nasceu prematura com 6 
meses de gestação, pesando menos de 
1 Kg. Atualmente mora com os pais e 
a irmã mais nova, Giovana, além de ter 
uma irmã “de coração”, como diz, a Ana 
Patrícia. Marília faz questão de avisar que 
não tem namorado.

O diferencial dessa jovem está na músi-
ca: foi a forma que encontrou para ajudar 
muitas pessoas. “Deus tem um propósito 
para mim, por isso estou aqui”, ela afirma. 
Sua vida escolar foi de muita luta por parte 
dos pais, no sentido de ensinar e monito-
rar as ações das professoras e da escola 
para que tivesse igualdade de condições 
com os outros alunos. “Mas nunca deixei 
de participar de qualquer atividade, seja 
no conteúdo escolar, esportes, festas e 
outros mais”, conta.

Marília continua estudando, faz Direito, 
porque quer trabalhar na área de direito 
de família, com adoção de crianças. Tam-
bém é voluntária do “Lar do Nenén”, que 
atende crianças de até 3 anos em situação 
de vulnerabilidade social. Todos os domin-
gos, doa seu tempo para ficar com elas: 
“brinco, dou água, alimentação, acalento, 
canto músicas e outras coisas mais. Por 
conta desta atuação, minha história foi 
escolhida para fazer parte do livro dos 30 
anos do Projeto Criança Esperança, da 
Rede Globo”, relembra.

Dificuldades por ser cega, Marília conta 
que ainda enfrenta: “nem tudo são mil 
maravilhas,  mas a pior barreira é a do 
preconceito, acharem que não posso fazer 
ou desenvolver qualquer tarefa”, explica.

O trabalho musical
Ela não compõe, mas sempre gostou 

Marília Mendonça usa 
a música para ajudar a 

quem precisa !
de cantar... E foi assim que resolveu 
ajudar a quem precisa. Em 2003, 
gravou o primeiro CD de músicas 
gospel – “Os dois caminhos” – 
acreditando que poderia aliviar 
pessoas em sofrimento ou 
que, de alguma forma, que-
riam falar com Deus. 
Conseguiu ajuda 
de 9 apoiado-
res, entre 
eles, a ANEI 
- Associação 
Nacional de Educadores Inclusivos. Cer-
ca de mil pessoas foram presenteadas 
com o trabalho e, segundo Marília, muitas 
delas deram retorno, dizendo que aque-
le CD tinha as tinha ajudado em vários 
momentos.

A receptividade ao trabalho logo fez 
Marília partir para outra empreitada: duran-
te o período da Copa do Mundo, ela gra-
vou um DVD cantando o Hino Nacional, 
com legenda e tradução para Libras. Tam-
bém 1.000 cópias, desta vez, vendidas, 
renderam uma contribuição monetária ao 
“Lar do Nenén”. “Não tenho dúvidas... mi-
nha habilidade para cantar só é completa 
quando serve para a sociedade”, conta a 
jovem em um vídeo postado no Youtube.

O terceiro projeto, um CD com músicas 
natalinas, foi lançado em novembro de 
2014. Ela conseguiu licença do composi-
tor Léo Casper, que tinha feito as canções 
para um especial de Natal da Rede Globo. 
Foram quatro meses de trabalho duro, 
abrindo vários pontos de venda, como 
lojas de conveniência, shoppings, livrarias, 
sorveterias e lanchonetes. Quando chegou 
dezembro, ainda restavam várias cópias 
e ela se valeu dos amigos do facebook 
que, reunidos, foram vender em sinais 
de trânsito. “Foi uma ação de duas horas 
e vendemos 120 unidades”, comemo-
ra Marília. Desta vez, outra instituição foi 

beneficiada com as vendas: a “Associa-
ção Instituto de Cegos Antônio Pessoa de 
Queiroz”, de Recife/PE.

A cantora não para por aí: o mais novo 
trabalho, CD lançado agora em outubro 
de 2015, com o título de “Sorrir é muito 
bom, é muito bom”, trará canções infan-
tis e deverá beneficiar os atendidos pelo 
NACC - Núcleo de Apoio à Criança com 
Câncer, que está completando 30 anos. 
Traz músicas conhecidas, como: “Atirei o 
pau no gato”, “Borboletinha” e “Capeli-
nha de Melão”, entre outras. Poderá ser 
adquirido na própria instituição ou em 
lojas que aderirem ao projeto, como no 
caso anterior.

Com o novo CD pronto, ela já está 
pensando no próximo, ainda em segre-
do. Marília também costuma fazer vários 
shows para apresentar seu trabalho. Para 
ela, o mais importante é saber que está 
passando por este mundo e que faz a 
diferença na vida de várias pessoas. “Sei 
que Deus me dá condições para que eu 
possa propiciar qualidade de vida para 
nossos irmãos”, finaliza. Para contar sobre 
seu trabalho, a jovem mantém sua página 
no facebook: mariliamendonca29. 
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E
xistem algumas marcas de au-
tomóveis que trazem consigo 
um DNA diferente. Carregam 
uma história, emoção, sonhos, 
desejos... mitos, lendas, fama, 

estilo, tradição. Assim é com a Jeep: uma 
marca que surgiu há 74 anos nos EUA 
para veículos de guerra, e conquistou o 
coração dos amantes mais aventureiros 
das máquinas de quatro rodas.

Hoje a Jeep faz parte do Grupo FCA 
- Fiat Chrysler Automobiles, composto, 
dentre outras empresas, pelas marcas: 
Fiat, Chrysler, Jeep, RAM e Dodge. Por 
ser um Jeep, muitos no Brasil acham 
que o Renegade é importado, mas não 
é. O modelo é um lançamento mundial 
da marca para a categoria dos SUVs com-
pactos e é fabricado no Brasil, na única 
planta exclusiva Jeep fora dos EUA. A 
fábrica brasileira fica na cidade de Goia-
na/PE, em pleno litoral pernambucano, 
e mudou a realidade da região com sua 

chegada, levando progresso e empregos 
à população.

Em mais uma parceria direta com a 
montadora – como sempre faz e com pio-
neirismo, há 18 anos – a Revista Reação 
traz aos leitores, em primeira mão no seg-
mento, uma matéria especial de Test-Drive 
com o novo “xodó” dos consumidores de 
automóveis em todo Brasil, sejam eles 
pessoas com deficiência ou não. 

Nossa equipe exclusiva e especiali-
zada, ficou com um modelo 1.8 – Flex 
– automático, cedido pela fábrica, por 30 
dias. O carro foi testado e aprovado, tanto 
pelos nossos técnicos como por usuários 
com deficiências e familiares, convidados 
pela Revista Reação para realização dos 
testes.

Então, a partir de agora, vamos conhe-
cer e saber mais sobre o modelo recém 
lançado e que já é o maior sucesso da 
indústria automobilística nacional no mo-
mento: o Jeep Renegade !

Jeep Renegade
Desejo e emoção ao seu alcance...



test drive

O carro
O Renegade tem a “cara” da Jeep. Isso 

por si só já dá ao modelo uma nota má-
xima em design e estilo, caindo no gosto 
do consumidor, que vê nele um sinônimo 
de liberdade, robustez, força e principal-
mente, confiança.

Ele está na categoria dos SUVs compac-
tos, mas dá no primeiro olhar, pelas suas 
linhas retas e meio “militares”, a impressão 
de ser grande: 4,23 de comprimento, 1,79 
de largura e 1,70 m de altura.

O Jeep Renegade é comercializado nas 
versões Flex (motor 1.8 e câmbio auto-
mático de 6 marchas e tração 4 x 2), esse 
testado por nós na versão Longitude, e o 
Diesel (motor 2.0 turbo – câmbio automá-
tico de 9 marchas e tração 4 x 4). Ambos 
custam mais que o limite de R$ 70 mil que 
dá isenção total na compra por pessoas 
com deficiência ou familiares, mas dão 
direito à isenção do IPI, que no caso do 
Diesel é bastante vantajosa (25%). São 
modelos aparentemente iguais, porém, 
bem diferentes no dirigir no que diz res-
peito à potência. Existe uma versão abaixo 
dos R$ 70 mil, mas com transmissão me-
cânica/manual de 5 marchas.

Conforto, dirigibilidade, 
espaço interno, acessibilidade 
e transferência

Logo que se entra no Jeep já se perce-
be que o modelo tem mesmo um objetivo 
diferenciado. O espaço interno é muito 
bom para o motorista e o passageiro... ex-
celente até ! Já os ocupantes do banco de 
traz, dependendo do tamanho das pernas, 
vai sofrer um pouquinho. 

Para quem usa cadeira de rodas, tem 
uma certa independência e costuma do-
brá-la ou desmontá-la, transportando-a 
dentro do carro, no Jeep essa operação 
é perfeitamente possível e tranquila. As-
sim como a transferência do cadeirante, 
tanto da cadeira para o carro quanto do 
carro para a cadeira. O Renegade é mais 
alto que a cadeira de rodas, dando total 

segurança para o cadeirante que transfere 
o seu peso apoiando totalmente no carro 
para entrar nele (ponto fixo), assim como 
também, a cadeira de rodas ficando num 
nível mais baixo do que o carro, facilita o 
desembarque do cadeirante (cadeira é 
um ponto móvel) tornando a operação 
também confortável e segura. Para quem 
se utiliza de muletas, bengalas ou anda-
dores, ou mesmo idosos ou pessoas que 
tem dificuldades para dobrar os joelhos 
ao entrar no carro, ou com mobilidade 
reduzida de forma geral, no Renegade, por 
ele ser um modelo SUV e mais alto em 
relação ao solo, essa operação é tranquila 
e confortável. Aliás, esse é um ponto alto 
do modelo da Jeep, sem dúvida nenhu-
ma: o conforto ! 

Uma vez no interior do carro, o moto-
rista tem tudo à mão. Todos os comandos, 
bem como o câmbio, ficam muito bem 
posicionados. Para os que gostam de “tro-
car marchas”, sentindo mais o carro, o 
Renegade oferece a opção da borboleta 
atrás do volante. Ele possui direção elé-
trica, sensores de aproximação por todos 
os lados do caarro e câmera de ré com 

tela no painel multimídia, o que facilita 
demais nas manobras e estacionamento. 
O acabamento interno e externo é primo-
roso nos detalhes.

Muito macio, tem um rodar macio e 
gostoso, tanto na cidade, como em vias 
mais esburacadas e irregulares. Na estrada 
é uma delícia... mesmo nas de terra. Seu 
sistema de suspensão independente ga-
rante estabilidade ao modelo nas curvas. 
No quesito segurança, ele vem com airbag 
duplo, freios ABS, controle eletrônico de 
tração e estabilidade, assistente de partida 
em rampas.

O modelo também vem com muitos 
outros itens, como: teto solar, ar condicio-
nado bi-zone, controle de velocidade, GPS, 
computador de bordo e vários comandos 
no próprio volante, que facilita demais a 
condução por PcD. As rodas são lindas, de 
liga leve e 17 polegadas. E o freio de mão/
estacionamento, não tem alavanca. Fica 
num botão, acionado automaticamente 
quando o carro desligado e solto num 
simples toque.

Por ser um carro pesado – a lataria é 
muito forte e resistente – o motor 1.8 sen-
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Sonhos de um 
Surdocego

A
migo e amiga da Revista Reação... 
Escrevi este poema para servir de 
reflexão sobre a nossa existência, de 
pessoas Surdocegas, e nossas rela-
ções com o mundo. Eu sonho com 

isso desde que nasci e compartilho com vocês, 
aqui e agora: 

Sonho que um dia... vou ser menos “invisível” 
para a humanidade.

Sonho que um dia… a humanidade recuperará 
a paciência que perdeu.

Sonho que um dia… a humanidade resgatará 
a sabedoria e entenderá minha comunicação.

Sonho que um dia… a humanidade voltará a 
ser próxima, como na antiguidade.

Sonho que um dia... a humanidade será livre 
de preconceitos e me tocará sem medo.

Sonho que um dia… deixarei de ser, simples-
mente, “outro tijolo na parede”, como disse Pink 
Floyd na canção “Another brick in the wall”.

Sonho que um dia... não necessitarei “beber 
da mesma fonte” como disse Carl Jung, um dos 
fundadores da psicanálise moderna.

Sonho que um dia… a humanidade eliminará 
a marca de que a surdocegueira é a condição 
mais temida.

Sonho que um dia… a humanidade assumirá 
que “estar sozinho” não é sinônimo de abandono.

Sonho que um dia… semearei a “solidão” 
que nos impõe a surdocegueira como um querer 
possível de se desfrutar porque não sentiremos 
medo de nós mesmos.

Sonho que um dia… trocarei as pré-suposi-
ções sobre minha identidade e será passado a 
frase que hoje repetem: “pobre, é surdocego”.

Sonho que um dia… a humanidade verá meu 
ser e valorizará tanto minha essência como minha 
luta, dirá então: “genial, é surdocego”.

Sonho que um dia… apagarei a vergonha 
da mente humana como uma ferramenta de 
controle.

Sonho que um dia… a humanidade compre-
enderá e valorizará que todas as pessoas somos 
obras divinas, iguais, porém, incompletas.

Sonho que um dia… deixarei tão somente de 
“existir” para então “ser”.

Sonho que um dia… aprenderei a ser “forte” 
para que nada me derrote.

Sonho que um dia… serei “eu” para que nin-
guém esqueça.

Sonho que um dia…meus sonhos projetarão 
o futuro.

Sonho que um dia… a humanidade será hu-
mana.

por Alex Garcia

Alex Garcia é gaúcho e Pessoa 
Surdocega. Presidente da Agapasm. Es-
pecialista em Educação Especial. Autor do 
livro “Surdocegueira: empírica e científica”. 
Vencedor do II Prêmio Sentidos. Rotariano 
Honorário - Rotary Club de São Luiz Gonza-
ga/RS. Líder Internacional para o Emprego 
de Pessoas com Deficiência pela Mobility 
International USA/MIUSA. Membro da Fe-
deração Mundial de Surdocegos. 
Site: www.agapasm.com.br 
E-mail: contato@agapasm.com.br

Edison Passafaro, 55 anos, paraplé-
gico, consultor, professor e auditor de 
normas de Acessibilidade da ABNT

“Fantástico !... Vou encomendar o meu 
hoje mesmo ! Espaço interno bom, coube 
minha cadeira inteira no porta-malas. É 
bonito, tem um design forte, marcante, 
robusto... gostoso de dirigir, macio, silen-
cioso. É meu !”

Alberto Yañez, 62 anos, visão mo-
nocular - dentista, terapeuta em psi-
cossomática e palestrante corporativo

“Me surpreendi com o Renegade... é um 
autêntico Jeep. Confortável, espaçoso, gos-
toso de dirigir. Foi uma experiência muito 
boa... gostei bastante do carro”

Suely Carvalho de Sá Yanez, 43 anos, 
sequela de diabetes no pé esquerdo 
-  terapeuta ocupacional

“Eu quero um para mim... me apaixonei ! 
Maravilhoso, lindo, preciso comprar um !”

te um pouco. É perceptível... porém, mesmo 
assim, o consumo de combustível é razoável 
para um modelo desse porte.

Porta-malas
Nesse quesito o modelo deixa um pou-

co a desejar, principalmente se o usuário 
do carro for um cadeirante. O Renegade é 
espaçoso, grande... porém, seu porta-malas 

não condiz muito com restante do con-
junto. É relativamente pequeno (em tor-
no de 280 a 300 litros), e posicionado 
num ponto que acaba dificultando para o 
embarque de cadeiras de rodas, que se 
forem dobráveis, tem que ser desmon-
tadas para poder serem transportadas no 
porta-malas, com rodas e pés retirados. 
Caso a cadeira seja monobloco, já facilita 
um pouco. Alguns modelos cabem até 
inteiras – se colocadas no porta-malas 
com jeitinho – podem até ser transporta-
das sem ter suas rodas retiradas, apenas 
dobrando o encosto, ou não. Depende do 
modelo... Mas o que acaba acontecendo 
em todos os casos é que de qualquer 
forma, seja qual for o tipo ou modelo 
de cadeira de rodas, o porta-malas fica 
totalmente tomado, não permitindo que 
mais nada seja carregado ali. Uma pena, 
mas um detalhe totalmente superável 
levando em conta todo o resto de bom 
que o modelo oferece.

test drive

Cr
éd

ito
 F

ot
o 

Jo
ão

 C
al

da
s

Clóvis Mendes Correia, 47 anos, usa 
muletas (osteomielite) - comerciante

“Adorei o carro, o teto solar, o espaço 
interno para mim que uso muletas... o 
design robusto. Isso sem falar no conforto... 
excelente !!! “
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D
epois de anos de 
discussão, já que 
a primeira pro-
posta para um Es-
tatuto sobre pes-

soas com deficiência é de 2003, a LBI - Lei 
Brasileira de Inclusão (Lei Nº 13.146/2015) 
foi aprovada e sancionada pela presidenta 
Dilma Rousseff em junho último, com en-
trada em vigor prevista para janeiro de 2016.

Entre seus vários parágrafos, estão 
as determinações relativas à Educação 
Inclusiva. A CONFENEN - Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, 
que representa as escolas particulares de 
todos os graus, não concorda com o teor 
da LBI e ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade, a ADIN Nº 5357, cujo relator 
é o ministro Edson Fachin. Ainda não há 
data para o parecer do juiz, mas espera-se 
uma posição até o final do ano.

O advogado  
Ricardo Furtado, 
responsável pela 
parte jurídica da 
CONFENEN, explica 
que a entidade não 
é contra a inclusão, 
mas discorda da forma como está pro-
posta na legislação: “os dispositivos da 
lei que buscam tratar diferentes como 
iguais, parecem desconhecer as inúme-
ras patologias, inclusive em graus, que 
podem atingir o ser humano - psíquicas 
e físicas”. Ele considera ser impossível 
para as escolas uma previsão em seus 
Planejamentos Pedagógico e Financeiro 
que contemple o atendimento a toda e 
qualquer deficiência.

Ele também argumenta que: “a inclu-
são como obrigação e a qualquer custo, 
fere também Direitos Humanos dos pro-
fissionais não preparados a tal realização, 
isso porque, ao escolherem sua profissão, 
o fazem com especificidade e objetivo, e 

Lei Brasileira de Inclusão vai parar 
no Supremo Tribunal Federal

a lei, ao obrigar o profis-
sional não preparado a 
realizar a inclusão, pode 
acarretar a eles abalos 
psíquicos. Isso é o mes-

mo que obrigar um pediatra a realizar uma 
cirurgia cardíaca”, exemplifica. 

Furtado lembra ainda, a parte financei-
ra, já que esse atendimento faria os en-
cargos educacionais subirem muito, o que 
pode “trazer dificuldades à coletividade 
que hoje contrata os serviços educacionais 
e, possivelmente, uma corrida às escolas 
públicas e até mesmo o desemprego”.

 
Discordância

“Extirpar do ordenamento jurídico os 
dispositivos impug-
nados na ADIN, se-
ria um verdadeiro 
retrocesso”, avalia  
Rosangela Wolff 
Moro, procuradora 
da Federação Nacio-

nal das APAES (FENAPAES), entidade que 
entrou na ação do STF como “amicus 
curiae” (pessoa, entidade ou órgão com 
profundo interesse em uma questão jurí-
dica, na qual se envolve como um terceiro, 
que não os litigantes, movido por um in-
teresse maior que o das partes envolvidas 
no processo).

A procuradora afirma que a FENAPES 
defende integralmente todos os dispositi-
vos da LBI. “Essa lei nada  mais  pretende 
do que colocar em prática no ordena-
mento pátrio os preceitos do documento 
internacional”, comenta Rosangela. Ela se 
refere à Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência  (CDPD), ado-
tada pela ONU em 2007 e ratificada em 
2008 pelo Congresso Nacional.

“Se, outrora, a deficiência era vista sob 
o olhar médico, desde o advento da con-
venção passou a ser compreendida em 
relação às barreiras que impedem a inte-

gração das pessoas na sociedade”, explica 
a procuradora. “Por outras palavras, não é 
a pessoa com deficiência que necessita de 
uma atuação assistencialista ou paternal, 
seja essa atuação pública ou privada, mas 
é a sociedade que precisa se adaptar para 
garantir o efetivo exercício dos direitos 
dessas pessoas na vida cotidiana. Busca-
-se, com a Lei Brasileira da Inclusão, a 
superação das barreiras arquitetônicas, 
atitudinais e tantas outras existentes, de 
modo a garantir que essas barreiras não 
impeçam as pessoas do efetivo exercício 
de direitos em condições de igualdade 
com os demais cidadãos”, conclui.

Aproveitando a data de 21 de setembro 
– Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência – a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) Nacional, também aprovou 
um pedido da OAB Piauí para ingressar e 
atuar como parte interessada na ação. A 
entidade considera que os valores pagos 
às escolas não devem ter qualquer dife-
renciação entre os alunos que têm ou não 
deficiências.

Governo
De acordo com a Diretoria de Políticas 

de Educação Especial do Ministério da 
Educação, a LBI sistematizou dispositivos 
relativos ao direito das pessoas com defi-
ciência à educação, que já constavam na 
CDPD, no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) e na Lei N° 13.005/2014, 
que institui o Plano Nacional de Educação 
(PNE). 

A LBI também especificou medidas 
contidas em Decretos Federais, Notas Téc-
nicas emitidas pelo Ministério da Educação 
e em Resoluções publicadas pelo Con-
selho Nacional de Educação, que fazem 
parte do processo de implementação da 
Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, elabo-
rada à luz do artigo 24 da CDPD.

A Diretoria considera que a educação 
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constitui-se em direito humano 
fundamental, incondicional e 
indisponível, assegurado no or-
denamento jurídico brasileiro e 
sua efetivação deve ser cumprida 
sem distinção em todos os níveis, 
etapas e modalidades de ensi-
no. Observa ainda que os artigos 
em análise pela ADIN estão em 
consonância com os dispositivos 
constitucionais relativos aos direi-
tos das pessoas com deficiência.

O Ministério recebe muitas 
denúncias contra escolas parti-
culares que não aceitam matrí-
culas de alunos com deficiência 
e afirma que orienta estados, 
municípios e o Distrito Federal a 
organizarem suas ações no rece-
bimento dessas denúncias, aná-
lise e emissão de parecer, bem 
como na aplicação das sanções 
previstas na lei.

Em 2014, o Censo Escolar 
da Educação Básica registrou 
179.695 matrículas de estu-
dantes com deficiência nas es-
colas privadas, sendo que 25 % 
estão matriculados nas escolas 
comuns do ensino regular, bem 
como apontou 707.120 matrícu-
las desses estudantes nas esco-
las públicas, sendo que 93 % 
estão matriculados nas escolas 
comuns do ensino regular.

O Brasil, na última década, 
vem ampliando investimentos 
em políticas públicas de inclu-
são escolar. O número de ma-
trículas desses estudantes em 
classes comuns passou de 29 
%, em 2003, para 79 %, em 
2014. Isto representa 381 % de 
crescimento do número geral de 
matrículas em classes comuns 
do ensino regular. Dessa forma, 
a Lei Brasileira de Inclusão, de 
acordo com a Diretoria, forta-
lecerá o processo de transfor-
mação dos sistemas educacio-
nais em sistemas educacionais  
inclusivos.

São Paulo inaugura Central
de Interpretação de Libras

A Central de Interpretação e Libras 
(CIL) começou a funcionar em 22 de 
setembro, na capital paulista. O programa 
é uma parceria com o Governo Federal 
e já são 32 centrais em todo País, com 
previsão de inauguração de mais duas 
até outubro. Segundo o Censo 2010, a 

capital paulista tem 516 mil pessoas que se autodeclararam com alguma deficiência 
auditiva, sendo 120 mil surdos ou com grande dificuldade em ouvir, e ainda, cerca de 
250 pessoas com surdocegueira. A Central funciona na sede da Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, no centro da cidade de São Paulo/
SP, e tem 18 intérpretes de Libras, 3 guias-intérpretes, 2 profissionais surdos e equipe 
administrativa. Fará a mediação entre a população e hospitais, postos policiais, praças 
de atendimento nas subprefeituras e demais serviços públicos em que for solicitada. 
Serão 3 modalidades diferentes. Na “in loco”, o usuário solicita que um intérprete de 
Libras ou guia-intérprete (se for uma pessoa surdocega) se desloque até o serviço 
público em que precise de atendimento. Na opção “presencial”, o solicitante se dirige 
até a CIL para que um intérprete o auxilie, por exemplo, em uma ligação telefônica 
que ele precise fazer para um órgão público. Essas duas modalidades já estavam em 
funcionamento em projeto piloto desde maio e foram atendidas 121 pessoas. A CIL 
prestará também o atendimento virtual, que está em processo final de implementação. 
Graças à uma tecnologia própria e inovadora para a América Latina, qualquer pessoa 
com um smartphone, um tablet ou um computador com acesso à internet poderá 
baixar um aplicativo e utilizar a mediação da Central para reportar uma emergência 
médica, falar com um serviço público ou mesmo se comunicar diretamente por vídeo 
com outra pessoa usuária de Libras, por exemplo. Além disso, serão instalados totens 
em todas as subprefeituras para o acesso via vídeo ou texto aos intérpretes da CIL, 
que farão a mediação entre os funcionários locais e o solicitante. Solicitações e agen-
damentos poderão ser feitos pessoalmente ou por telefone, e-mail e whatsapp, tudo 
disponível no site: www.prefeitura.sp.gov.br/pessoacomdeficiencia

ONU lança logomarca para pessoas com deficiência

Batizada de “A Acessibilidade” (The Accessibility), o objetivo da 
logomarca, divulgada no último mês de agosto, é aumentar a cons-
ciência sobre o universo da pessoa com deficiência. Foi criada pelo 
Departamento de Informações Públicas da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova York, e a ideia é usá-la em produtos e locais 
acessíveis. Simbolizando a esperança e a igualdade de acesso para 
todos, o desenho foi selecionado pelo Focus Groups on Accessibility, em 
conjunto com a Inter-Departmental Task Force on Accessibility at the United Nations Secretariat. 
A figura simétrica conectada por quatro pontos a um círculo representa a harmonia entre o ser 
humano e a sociedade. Os braços abertos simbolizam a inclusão de pessoas com todas as 
habilidades, em todos os lugares. “O símbolo é neutro e imparcial. Sua utilização não implica 
em um endosso da Organização das Nações Unidas ou do Secretariado das Nações Unidas”, 
explica a ONU. Apesar de todos os estudos e da simpatia da nova logomarca, já há quem 
diga que essa nova simbologia “não vai pegar” e que ainda veremos o bom e velho símbolo 
da “cadeirinha azul” representando a pessoa com deficiência em todas as partes do mundo. 
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C
rianças com distúrbios ou 
atrasos no desenvolvimento 
devem ser estimuladas pre-
cocemente. Essas crianças 
podem ou não ter diagnósti-

cos como Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), Síndrome de Down, deficiência in-
telectual, dentre outros. Para trabalhar na 
faixa de 18 meses até 7 anos de idade, 
foi oficializada há oito meses, na cidade 
de Ribeirão Preto/SP, a Fundação Panda 
- Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
e Aprendizagem. “Nosso trabalho é ava-
liar e intervir para reduzir ou eliminar os 
prejuízos no desenvolvimento de crianças 
em condições de risco e em situações em 
que já foram detectados atrasos”, explica a 
coordenadora geral Maria Carolina Correa 
Martone. 

O atendimento é diário, 20 horas de 
trabalho semanais com a criança e a famí-
lia. Crianças em idade escolar frequentam 

Fundação aposta no atendimento 
precoce para crianças

a fundação em horário contrário à escola. 
Cada uma segue um plano de ensino 
individualizado, com tarefas estruturadas, 
individuais e em grupo, sempre de forma 
divertida para manter a motivação e o 
aprendizado. É oferecida ainda orientação 
escolar e treino para os pais.

Apesar de ser uma fundação e não ter 
fins lucrativos, o atendimento ainda não 
é gratuito. A equipe de direção, formada 
também por: Christiana Gonçalves Meira 
de Almeida – vice-coordenadora, e pelo 
fundador José Virgílio Braghetto Neto, ten-
ta no momento estabelecer parcerias com 
os governos municipal e estadual para 
estender a atuação.

Atendimento

O tempo em que a criança fica aos cui-
dados dos profissionais vai depender do 
repertório que precisará desenvolver. A conti-

nuidade é constantemente avaliada entre as 
famílias e a equipe. “Considera-se crianças 
com risco as que possuem determinadas 
condições, biológicas e/ou ambientais, que 
podem aumentar a probabilidade da ocor-
rência de distúrbios ou atrasos no desenvol-
vimento. Crianças com desenvolvimento atí-
pico são aquelas que apresentam caracterís-
ticas pouco usuais em seu desenvolvimento 
ou atrasos significativos em determinadas 
habilidades, se comparadas a seus pares”, 
informa Maria Carolina.

Ela considera que a intervenção preco-
ce é fundamental para minimizar o agrava-
mento de qualquer quadro. Uma questão 
está relacionada à plasticidade cerebral, 
crianças menores têm possibilidades privi-
legiadas de aprendizagem se comparadas 
aos adultos, por exemplo, para o desen-
volvimento da linguagem. Há dados de 
pesquisas que indicam que quanto mais 
jovem a criança, melhores são os efeitos 
das intervenções. Além disso, essas pes-
quisas também apontam para a importân-
cia de atendimentos intensivos. Programas 
para estimulação global da criança podem 
e devem ser efetuados mesmo que não 
se tenha um diagnóstico fechado.
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Todos na equipe Panda trabalham nos moldes da Análise do 
Comportamento Aplicada, popularmente conhecida como ABA 
(Applied Behavior Analysis). A programação de ensino é variada e 
abarca todas as áreas de desenvolvimento:  habilidades motoras, 
verbais, de autocuidado, acadêmicas, sociais e de brincadeiras 
diversas. O atendimento às famílias também é individualizado. 

O ABA, ao contrário do que muitos pensam, não é um mé-
todo, faz parte de uma ciência que, dentre outras contribuições, 
produz tecnologias de ensino. Ao longo de mais de 100 anos, a 
análise do comportamento produziu inúmeros procedimentos, 
formas de análise, técnicas e materiais desenvolvidos através de 
estudos com resultados robustos que comprovam sua eficácia 
para o ensino de linguagem, de habilidades sociais, acadêmicas, 
redução de problemas de comportamento, dentre outros. Essas 
tecnologias instrumentalizam o analista do comportamento a 
desenvolver programas de ensino individualizados. 

A Fundação possui ainda um laboratório onde são produzidos 
materiais específicos para a utilização das crianças e  espera, em 
um futuro breve, disponibilizar para pais e outros profissionais. 
“Atualmente, estamos desenvolvendo aplicativos para o ensino 
de atividades de vida diária (AVD). O material pode servir como 
uma importante ferramenta para auxiliar pais e profissionais 
no ensino de atividades como: uso de toalete, lavar as mãos, 
alimentação para crianças com desenvolvimento típico e atípi-
co. Cada app possui uma sequência de imagens e uma opção 
de vídeo. A sequência de imagens poderá ser apresentada na 
versão digital para Ipad e na versão impressa. Três sequências 
já foram desenvolvidas e estão em fase de testes”, informa a 
coordenadora.

Nos dias 13 e 14 de setembro último, foi realizado o I Encon-
tro Internacional Panda para disseminar informações e promover 
discussões sobre a relevância da observação de sinais específicos 
que sugerem a existência de algum risco para o desenvolvimento 
e as formas de tratamento disponíveis, que são baseadas em 
evidências científicas. 

Em 28 de setembro, um jogo eletrônico para ensinar contato 
visual e aumentar a atenção de crianças, desenvolvido no Panda, 
foi apresentado na Conferência Internacional da Association for 
Behavior Analysis International (ABAI), em Kyoto (Japão). 

Mais informações sobre a fundação: www.fundacaopanda.com.br/

música e arte

A luta de Rafael 
e sua mãe e a 

acessibilidade nos 
aeroportos

R
afael Ribeiro, de 11 anos, nasceu prema-
turo de 6 meses e com diagnóstico de 
leocomalácia periventricular. Sua mãe, a 
psicóloga Audilene, observou em casa 
que o bebê tinha poucos movimentos... 

não sentava, chorava muito e tinha crises convulsivas. 
Seu desenvolvimento dependeria do tratamento de 
estímulos dados a ele. Aos dois meses, iniciou terapias 
em consultórios particulares e, com um ano e meio, 
conseguiu vaga na AACD do Ibirapuera, em São Paulo/SP. Lá, 
obteve o diagnóstico de paralisia cerebral e foi atendido em 
equipe multidisciplinar até os 5 anos de idade. Hoje, realiza 
tratamentos particulares de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional com ênfase em tecnologia assistiva, psicopedagogia, 
equoterapia, pet terapia e musicoterapia e os resultados têm 
sido excelentes ! 

Ele começou a falar com 6 anos e atualmente frequenta 
a 4ª série de uma escola regular, onde está sendo feito um 
trabalho de inclusão. Rafael é muito participativo, adora música 
e contar histórias. Com a ajuda de Joel, seu pai, e da cuidadora 
Maria, ele realiza todas as suas atividades, enquanto sua mãe 
trabalha na Infraero. 

Audilene contribui desde 2006 para a melhoria da aces-
sibilidade nos aeroportos brasileiros, com palestras para toda 
a comunidade aeroportuária e para melhor atendimento ao 
passageiro com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. 
Esses projetos de inclusão da Infraero começaram em Brasília/
DF no ano de 2000, com a Nilce e o Reinaldo. Recentemen-
te, Audilene palestrou no Aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo/SP, ocasião em que participei como musicoterapeuta e, 
em setembro, Rafael subiu ao palco de um teatro cantando e 
tocando guizo comigo, foi emocionante !

O sonho da mãe é ver seu filho independente, vivendo numa 
sociedade mais inclusiva, com direitos respeitados para todas 
as pessoas com e sem deficiência.  

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, 
autora, educadora, musicoterapeuta e é sucesso de pú-
blico e crítica há 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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Os caminhos da moda para 
pessoas com deficiência

O 
assunto já é conhecido, 
porém, várias pessoas fi-
cam batendo na mesma 
tecla. Melhor ir direto ao 
ponto. Moda é um pro-

duto, que precisa ser consumido para 
sobreviver. O conceito de moda para pes-
soas com deficiência é levar em consi-
deração adaptar roupas de acordo com 
as necessidades físicas e psicológicas, de 
forma individualizada. Resumindo, nada 
mais é que criar formas que facilitem o 
vestir e o despir. As tendências de moda 
são criadas por profissionais que estão 
ativos nesse mercado, e precisam atrair 
os consumidores, que são exigentes, pois 
querem produtos bons, bonitos e acima 
de tudo, com preços justos. 

Nos últimos meses, muitos foram os 
concursos de moda voltados para o seg-
mento. Mostrar adaptações para facilitar 
o vestir e despir da pessoa com deficiên-
cia, levando independência e autoestima. 
Pois bem, observando os vários pontos, 
indo assistir aos vários desfiles, as adapta-
ções são as mesmas que já foram criadas, 
pelo menos há uns 7 anos, ou seja, nesse 
mundo nada se cria e tudo se cópia. Sim, 
essa é uma crítica aos futuros estilistas, 

já que as adaptações, em sua maioria, 
são as mesmas que algumas marcas já 
colocam à disposição para consumo. Falta 
criar uma tendência de moda, uma cole-
ção para estação, nem precisa ser uma 
coleção, mas uma peça que ao menos 
dê a compreender que seja um piloto 
de algo novo, uma nova concepção de 
vestimenta. Parece que falta um pouco 
de conhecimento histórico, por partes 
das pessoas que participam dos diversos 
concursos. 

Os resultados no mercado de consu-
mo são poucos, mais existem, essa de 
ficar falando pelas costas, ou pelos quatro 
cantos do mundo que esse mercado não 
é explorado,  justamente é a falta de 
pesquisa que persiste em ter no meio, ou 
pior, vou além, a briga de egos, onde um 
não quer  reconhecer o trabalho do outro.  

Existem várias iniciativas, isoladas, pe-
quenas e que precisam ser valorizadas, 
pois tudo começa aos poucos, querer 
abraçar o mundo de uma hora para outra, 
não é possível. Sabemos que qualquer 
pessoa não é capaz de abraçar o mun-
do sozinho, precisa de união, só assim, 
cercar esse mercado promissor que é 
a moda. 

por Kica de Castro

Os concursos proporcionam os tais 
15 minutos de fama, depois o caminho 
só vai ter o seu devido glamour se cada 
pessoa fizer sua parte e de fato colocar as 
“mãos” na massa. O que particularmente 
acho mais interessante nos bastidores é 
ver que os organizadores dos concursos 
ficam com as “glórias”, estilistas e mode-
los são meros detalhes. 

Existem verbas para algumas coisas e 
para outras, simplesmente, tem que ser 
pela “causa”. Como em todos os pontos, 
a questão é igualdade, nada mais justo 
que valorizar e proporcionar os devidos 
reconhecimentos. Outra ressalva impor-
tante na moda é que um depende do 
outro para sobreviver, roupa não desfila 
sozinha na passarela e modelo sem rou-
pa não existe para o mercado fashion e 
publicitário. Aí vêm os demais profissio-
nais: cabeleireiro, maquiadores, assisten-
tes, os jornalistas... Só parar para analisar, 
não adianta todo o glamour se não tiver o 
vídeo e a foto para documentar e contar 
história lá na frente. A mídia então, não 
pode ficar de fora. Valorizar o trabalho de 
cada pessoa, em seus mínimos detalhes, 
também é importante para sobrevivência 
da moda. Brasileiro tem memória curta.

O ator Giovanni Venturini e a miss Brasil cadeirante, Caroline Marques no 6º desfile de moda inclusiva do 
Fórum Municipal Permanente da pessoa com deficiência, iniciativa do gabinete do vereador André Bandeira, de Piracicaba/SP. 
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As iniciativas de promover os concursos são importantes, 
todavia, dar continuidade é necessário para que de fato obje-
tivo seja atingido, proporcionar uma moda mais democrática, 
no mercado de consumo. Aqui não custa lembrar como era 
feita antigamente, onde as costureiras faziam por encomenda, 
sob medida, peças exclusivas. Não era preciso ter lojas e nem 
fazer peças em grandes escalas, era feita de forma simples que 
atendia a demanda dos consumidores. Observar o passado 
pode dar algumas dicas de como começar esse presente es-
casso de vestuários com adaptações.  O mundo virtual pode 
diminuir as distâncias e serve como meio de comunicação, 
sabendo usar o que temos a disposição, criam novos canais 
de comunicação e ferramentas de trabalho.  Críticas à parte, 
todos com um ponto de vista, o ideal é manter o respeito 
pelo esforço alheio.

Iniciativas que são vistas com bons olhos, são os desfiles 
promovidos em Piracicaba/SP, que fazem parte do fórum 
municipal permanente da pessoa com deficiência. O último 
aconteceu no dia 2 de setembro, no Shopping de Piracica-
ba, em sua 6ª edição. Por terem poucas opções de roupas 
adaptadas no mercado de consumo, é as mesmas serem 
consideradas com preços elevados pela maioria das pessoas 
com deficiência, o desfile tem objetivo de chamar as marcas 
existentes  que não fazem adaptações, mas estão presentes 
em diversos pontos de consumo. 

Para essas marcas, só são necessárias pequenas adapta-
ções nas roupas e as mesmas podem ser usadas por qualquer 
pessoa, com ou sem deficiência, isso é inclusão. Claro que 
também é um convite para as marcas fazerem adaptações 
voltadas exclusivamente para esses consumidores e proporcio-
narem acessibilidade dentro dos estabelecimentos e vitrines. 
Na passarela 29 pessoas que representaram as 75 mil pessoas 
com alguma deficiência que residem em Piracicaba/SP e  
mais 3 modelos profissionais do casting da agência Kica de 
Castro Fotografias: Caroline Marques (Miss Brasil cadeirante), 
Maraísa Proença (atleta paralímpica de halterofilismo) e o 
ator Giovanni Venturini, representaram os profissionais com 
deficiência que estão em atuação nesse mercado de trabalho, 
constantemente.

Todas as ações: eventos, concursos, desfiles, palestras, feiras, 
workshops, reuniões de condomínios,  debates em whatsApp 
e redes sociais que provem a inclusão da pessoa com e sem 
deficiência, no mesmo espaço, merecem ter destaque, não im-
porta o tamanho, valorizar do menor ao maior. Importante não 
é o glamour, e sim, atitudes que promovem união entre todos.

Kica de Castro 
é publicitária e fotógrafa. Tem uma agên-
cia de modelos exclusiva para profissio-
nais com alguma deficiência desde 2007. 
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com

Síndrome de Williams será
debatida em São Paulo

A Associação Brasileira de Síndrome de Williams realiza 
o 7º Encontro Nacional de Síndrome de Williams e o 1º 
Workshop Internacional  nos dias 30 e 31/10 e 01/11. No 
primeiro dia, haverá palestras de 8 convidados internacionais, 
de 5 países diferentes, que irão discursar por 50 minutos 
cada um, sobre os temas de suas pesquisas envolvendo a 
Síndrome de Williams. Especialistas brasileiros de diferentes 
áreas apresentarão oficinas para familiares e interessados 
com temas como sexualidade, direitos sociais e deveres, ge-
nética e aconselhamento genético, odontologia, cardiologia, 
qualidade de vida, estimulação funcional e autonomia, entre 
outros. Serão dois locais diferentes: no dia 30/10, o encon-
tro será no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, na Barra Funda, zona oeste da 
capital paulista. Nos outros dois dias no auditório da Facul-
dades Oswaldo Cruz, no mesmo bairro. Mais informações 
e inscrições no site: http://taki6.wix.com/conferencias. As 
inscrições serão limitadas a 400 participantes.

Prêmio de Jornalismo “Rui Bianchi”

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência de São Paulo lançou o Prêmio de Jornalismo “Rui 
Bianchi”, dirigido aos futuros jornalistas. O objetivo é incen-
tivar a reflexão sobre o papel deles na construção de uma 
sociedade inclusiva para as pessoas com deficiência. Serão 
premiadas as melhores reportagens elaboradas de março a 
setembro de 2015 por alunos do 3° e 4° ano da graduação 
de jornalismo de todo país, que já foram veiculadas por suas 
faculdades. Inscrições poderão ser realizadas no site: pre-
miodejornalismo.sedpcd.sp.gov.br até o dia 22 de outubro. 
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Voluntários na Mobility & Show: 
um show de iniciativas !

A
bordar sobre esse evento 
é importante. Foi uma Feira 
com vários produtos, servi-
ços e equipamentos volta-
dos ao universo automotivo 

e de mobilidade, com automóveis, des-
pachantes, autoescolas, adaptadoras de 
veículos, seguradoras, bancos - linhas de 
crédito e financiamento, plataformas/ele-
vadores e rampas, triciclos e cadeiras de 
rodas motorizadas, dentre outros serviços.

Muitas pessoas com deficiência, mobi-
lidade reduzida, idosos e outros com algu-
ma doença peculiar puderam ter nesses 
2 dias de evento – 19 e 20 de setembro 
– o privilégio de serem esclarecidas suas 
dúvidas sobre seus direitos, recebendo 
informações que muitas vezes não estão 
disponíveis no dia a dia. Foi um evento, 
em que se juntaram os serviços específi-
cos que davam todas as informações que 
muitos não sabiam que existiam. 

Muitos visitantes estavam desinfor-
mados sobre seus direitos e sendo até 
prejudicados por isso. Os que já sabiam, 
puderam ser beneficiados também pela 
grande parte de montadoras de veículos 
que ofereciam condições e test-drive para 
quem quisesse conferir.

Voluntários

Nesse contexto, voluntários capacita-
dos e selecionados foram reunidos para 
que pudessem auxiliar as pessoas que 
precisassem de algum acompanhamento. 
Debaixo de uma tenda específica, logo na 
entrada, com material em Braille e mapa 
tátil da feira, eles estavam lá e se dividiram 
nas tarefas que surgiam. Acompanharam 
cadeirantes, pessoas com deficiência vi-
sual, ajudaram cadeirantes no início da 
rampa de entrada, acompanharam alguns 
idosos, esclareceram dúvidas em relação 
aos estandes (tendas), e também pude-
ram se relacionar com diversas pessoas. 

O fato é que o evento proporcionou 
oportunidades para que o público alvo 
fosse atingido no que necessitava: in-

formação, direção, encaminhamentos e 
soluções. 

Alguns depoimentos dos voluntários 
confirmaram o sucesso, não apenas pela 
iniciativa do evento, mas porque as pes-
soas acompanhadas e orientadas foram 
acolhidas, bem tratadas e atendidas nas 
suas necessidades durante o percurso. 

Para conferir, acompanhe a seguir, al-
guns depoimentos dos próprios voluntá-
rios e o de uma pessoa atendida por eles.

DEPOIMENTOS 

Fernanda Messias - estudante de 
Fisioterapia - 8º semestre: “Minha par-
ticipação na Mobility & Show acrescentou 
positivamente em minha vida profissional 
e claro, na pessoal. Participações em vo-
luntariados nos fazem crescer muito. Foi 
em um lugar incrível, com estacionamento 
e banheiros de fácil acesso. Sobre a idéia 
da praça de alimentação ser integrada por 
food-trucks, foi fantástico, com uma va-
riedade incrível e valores acessíveis. Os 
voluntários foram de grande ajuda para 
o auxílio dos cadeirantes nas rampas e 
até mesmo na locomoção de alguns que 
estavam desacompanhados. Mais uma vez, 
só tenho a agradecer a oportunidade, que 
foi a primeira de muitas para mim. Estou 
à disposição para outras edições e futuros 
projetos.”

Ana Müller - estudante de Terapia 
Ocupacional - 4º semestre: “Conheci 
ótimas pessoas e histórias. Muitos visi-
tantes elogiaram nosso trabalho, tanto os 
cadeirantes que receberam ajuda pra subir 
quanto à pessoa com deficiência visual 
que eu guiei. Ele queria comprar um carro, 
foi em várias montadoras pegar o contato 
e ficou bem feliz quando eu fiz o test-drive 
dirigindo pra ele (que já enxergou e amava 
dirigir). Que a próxima seja bem maior!”

Luan Sena Lima - estudante de 
Educação Física e ingressando em 
Enfermagem: “Gostei... as pessoas que 
eu levei nas tendas foram bem recebidas 
e tratadas com respeito e educação. Que a 
próxima feira seja maior com mais pessoas 
para acompanharmos.”  

Caroline Pereira Cardoso - estu-
dante de Administração de Empresas 
- 7º semestre: “Creio que os próximos 
eventos da Mobility & Show evoluirão rapi-
damente, foi uma excelente experiência... 
teve receptividade e alegria por parte dos 
visitantes.”

Márcia Queirós – estudante: “Ajudei 
inúmeros cadeirantes, acompanhei uma 
moça muito simpática, conversamos bas-
tante e ela elogiou não só minha atitude, 
mas a de todos os voluntários. No dia 
seguinte, ela foi de novo na Feira, e eu a 
acompanhei com enorme prazer. Ao final, 
ela elogiou o nosso trabalho (novamen-

por Suely Carvalho de Sá Yanez



os dois, contando o que tinha na feira. 
Ao final do trajeto fui surpreendida com 
um abraço forte da mãe que agradeceu 
muito a ajuda. Foi marcante para mim e 
me lembrou, mais uma vez, do porquê 
escolhi ser voluntária.” 

Lenice Neves Rosário - diretora 
de vendas de beleza Mkay: “Tenho 
deficiência visual e vim na feira porque 
não tinha nenhuma informação fora. O 
meu interesse foi descobrir os direitos 
e isenções que eu tenho e o que tenho 
que fazer. Tirei todas as dúvidas, fui es-
clarecida no que precisava e vou receber 
informações, sendo acompanhada depois 
também. Valeu muito ter vindo. E o mapa 
tátil está aprovado!”

Sempre faço questão de ressaltar o 
valor dessas experiências na prática, toda 
a contribuição, as trocas, as superações... 
É mais uma pequena semente plantada 
e regada que contribui para a formação 
na área em que atuam e ainda vão atuar. 

Dividir e multiplicar conhecimentos é 
fazer com que esses voluntários sejam 
como flechas,  que irão mais alto e mais 
além do que nós. Incentivo outros profis-
sionais a investirem nisso !

Proporcionar conhecimentos e expe-
riências a essas pessoas, mesmo contri-
buindo com uma pequena parcela como 
essa, com certeza faz e fará diferença no 
nosso amanhã, na inclusão de pessoas, 
na sociedade, na vida... 

Mais uma vez... APLAUSOS... à essa 
turma que está construindo uma visão de 
vida cada dia mais humana, consciente, 
adquirindo maturidade, convicção, fé... 
atuais e futuros profissionais brilhantes !

“Ensinando No caminho em que deve 
andar.” (Provérbios)

ponto de vista

te) dizendo: vocês voluntários sãos verda-
deiros anjos... Os pequenos gestos são os 
melhores. Me orgulho de ser voluntária”.

Anderson Alcântara - graduado 
em Educação Física: “O ponto positivo 
foi estar em mais uma feira para inclusão 
de pessoas com deficiência e ver todos 
se dedicando... boa localização, estacio-
namento amplo que couberam todos os 
carros, ótima refeição. O ponto negativo 
foi pouco tempo de feira... pois gostei 
bastante ...” 

Juliana Almeida - estudante de li-
cenciatura em Educação Física - 5º 
semestre: “Foi maravilhoso trabalhar nes-
te evento, ver o mundo das pessoas com 
deficiência à procura de um carro, dos 
direitos, comprando o seu próprio carro, 
muito bacana...”

Camila Fernandes de Oliveira - es-
tudante de Terapia Ocupacional - 4º 
semestre: “Uma atmosfera com muitas 
energias positivas, pessoas dispostas a 
trabalhar e interessadas ! Adorei conhecer 
e aprender nesse universo automobilístico 
e suas adaptações ! Tive a oportunidade 
de conversar com um dos participantes 
da feira e foi incrível ! Quero estar em 
todos os anos !”

Sirlei Passos Ferrasin - estudan-
te de Educação Física - 5º semestre: 
“Mães com várias crianças cadeirantes fica-
ram felizes por nossa ajuda, pois era pos-
sível elas descansarem um pouco (muitas 
delas empurraram as cadeiras e gostaram 
de saber que estávamos de prontidão). 
Fiz novos amigos. O voluntariado me dá 
a oportunidade de me relacionar com 
pessoas que nos ajudam mais do que a 
eles próprios, eles só querem ser tratados 
como pessoas comuns, apenas com um 
detalhe diferente, que não faz diferença 
alguma. Fui enriquecida com o convívio 
social com pessoas com deficiência ou 
não, aprimorando meus conhecimentos, 

Suely Carvalho de Sá Yañez 
é Terapeuta Ocupacional especializada 
em Orientação e Mobilidade para pesso-
as com deficiência visuaL e atua na área 
de reabilitação e Consultoria.

já que é na área de Educação Física Adap-
tada que quero me especializar.”

Clinton A. Espírito Santo - bacha-
relado em Ciência e Tecnologia - 2º 
semestre: “Nesse evento tive a oportu-
nidade de ter mais contato com diversas 
pessoas com deficiência, e não apenas o 
visual, conhecendo as suas realidades e 
ajudando no possível, como a história do 
Gabriel, que tanto sonha com uma cadeira 
motorizada. Tivemos um número bom de 
voluntários. Conte sempre comigo.”

João de Deus - professor graduado 
em Educação Física: “O saldo foi sensa-
cional! Uma ação em conjunto, de mui-
tas pessoas empenhadas nesse projeto 
também da acessibilidade. O comentado 
foi que estavam felizes por nós, voluntá-
rios, estarmos participando sempre junto 
deles.”  

Lidiane Félix Feitosa - estudante 
Licenciatura de Educação Física - 6º 
semestre: “Me vi muito importante na 
vida de muitas pessoas, tanto para ajudar 
empurrando as cadeiras como em escla-
recimentos. Amei ter participado. Ajudei 
e fui ajudada, pois levei minha mãe, que 
também pode tirar habilitação especial.” 

Marcelo Curi - estudante de Fisio-
terapia - 8º semestre: “Gostei muito de 
ter participado. Tive contato com um públi-
co diferente, foi bom demais...obrigado!” 

Bianca Zanardi - Terapeuta Ocu-
pacional - pós graduanda em Saú-
de Funcional: “Dentre as pessoas que 
acompanhei, duas pessoas se destaca-
ram para mim: um garoto e sua mãe. 
Antes de oferecer ajuda, abordei primeiro 
o garoto e depois a mãe. Me apresentei, 
ofereci ajuda e perguntei para o garoto 
se eu poderia empurrar a cadeira dele no 
trajeto. A mãe neste momento suspirou 
agradecida e sorriu. Eles vieram de longe 
para conhecer a feira e saber dos direitos 
que o garoto tinha. Fui interagindo com 
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Tudo que cala fala mais
alto ao coração...

Q
uando o coração fala, os 
olhos vazam. O IV Festi-
val Literário - Fliaraxá, foi 
realizado em agosto, em 
Araxá/MG, pelo Ministério 

da Cultura e Circuito Cultural CBMM, por 
intermédio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura. Focado no tema “Imagina os 
livros, Imagina a Cidade”, o Festival trouxe 
para o circuito mineiro de literatura vários 
autores de renome nacional e interna-
cional para discutir leitura, literatura e 
educação para crianças, jovens e adultos.

No seu último dia, várias crianças 
aguardavam ansiosas para ouvir, e quem 
sabe chegar  pertinho do pai da Turma 
da Mônica, Mauricio de Sousa, este gênio 
que neste ano completa seus 80 anos e 
que, em sua trajetória, já passou de um 
bilhão de publicações.

E o Pedro, Pedroca, que tem uma sídn-
drome raríssima, mas que sempre usa a 
imaginação para sair por aí e se libertar 
de suas limitações motoras, estava aguar-
dando lá no cantinho, uma oportunidade 
para entregar para o Mauricio de Sousa, 
o seu livro “Quando Conheci Pedrinho”, 
do Projeto Muda do Afeto - www.muda-
doafeto.com.br - e demostrar a alegria de 
poder sonhar, voar com as histórias da 
Turma da Mônica, na escola que estuda 
e utiliza bastante no AEE (Atendimento 
Educacional Especializado). E aí a mágica 
da vida, aquele tantinho de fé, de felicida-
de de estar ali, do movimento que nunca 
para, se encarrega de deixar a natureza 
fazer as coisas acontecerem.

 Abriram três perguntas, para três 
crianças. E a irmã do Pedro, Ana Júlia, 
de 10 anos, mais que depressa, levan-
tou o braço do Pedro, sabendo como 
ele era fã do cartunista. O moço veio e 
colocou o microfone na boca do Pedro, 
mas ele não fala. Não verbalmente. 
Nó na garganta. É preciso mesmo falar 
quando se trata de amor ?... Um olhar 

por Karolina Cordeiro

demorado para o Maurício de Souza. 
Um sorriso...

Eu tive a oportunidade de dizer o 
quanto estava feliz de estar ali com meus 
filhos, agradeci por ele ter feito parte da 
minha infância e agora da do meus filhos. 
Que o Pedro adorava seus desenhos e 
revistas. E minha pergunta foi: “como 
seus personagens viam as diferenças ?”

Ele disse: “com normalidade. E seus 
olhos se encontraram com o Pedro de 
novo. E o Pedro sorriu. E Maurício foi 
aos prantos, não conseguindo falar mais 
nenhuma palavra.

E eu também e toda plateia e presen-
tes... guardas, seguranças. E o ambiente 
se encheu de ternura. Se encheu de 
palavras sem ninguém dizer mais nada.

Talvez, Maurício viu que não é tão normal 
assim  observar as diferenças. Talvez ele sen-
tiu naquele momento que tudo valeu a pena.

Pois Pedro não tem o poder de correr, 
mas, através da literatura e imaginação, 
ele vai onde quiser. E toda limitação se 
torna apenas uma palavra longe... porque 
sentir vem primeiro.

Encantar uma criança com tanta li-
mitação, com certeza não é tão normal 
assim... assim como o pranto de Maurício, 
que enxergou o significado de amor de 
verdade. Puro e simples.

Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa, 
especialista em projetos de acessibilidade, diretora 
de controle ambiental e idealizadora de vários pro-
jetos na área de mobilidade urbana. No esporte, 
participa de corridas de rua com o filho Pedro, 
que tem Síndrome de  Aicardi-Goutières (SAG).
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Diversão e arte

E
xistem pessoas com deficiência 
atuando em todas as áreas pos-
síveis e imagináveis, isso chega 
a ser uma constatação óbvia. 
Assim como citar que a nossa 

turma é extremamente eficaz e talentosa 
em desenvolver suas aptidões profissionais.

Este ano, tivemos um exemplo clássico 
disso, com a performance simplesmente ar-
rasadora dos atletas paralímpicos, que deram 
um show em Toronto, numa época em que 
o país carecia de boas e palpáveis notícias. 

Outra área onde encontramos nosso pes-
soal dando show, literalmente falando, é nas 
artes e cultura. Nesse campo, a diversidade 
é do tamanho de um caleidoscópio com 
formas e cores infinitas. Entre as pessoas 
com deficiência, temos escritores, pintores, 
músicos etc... que estão produzindo arte e, 
em alguns casos, até vivendo de arte. Porém 
a realidade dessas pessoas poderia ser bem 
melhor.

A princípio, acredito que o principal passo 
a ser dado é a sociedade nos enxergar no 
que somos em essência: artistas ! Digo isso 
por ainda pesar nos ombros dos artistas com 
deficiência o estigma de meras “atrações 
de circo”.

Fico imaginando o resultado que teríamos 
se tivéssemos espaço na mídia, sem aquele 
estereótipo do “exemplo de superação”, mas 
no sentido dos espaços serem abertos den-
tro do ponto de vista profissional mesmo. 

Por exemplo, já tivemos pessoas com 
deficiência atuando em novelas, mas de for-
ma esporádica. Imaginem os benefícios que 
teríamos com atores ou atrizes reconhecidos 
nacionalmente por todos e não apenas por 
aqueles dentro dos nossos círculos fecha-
dos ? Atores com deficiência participando 
frequentemente de produções televisivas é 
mais palpável do que se imagina.

Além de se dar espaço para talentosas 
pessoas com deficiência mostrarem suas 
aptidões artísticas, o assistir diariamente uma 
novela com esses atores abriria uma nova 
perspectiva na cabeça da sociedade. Desde 
que, lógico, o roteiro dessa novela fictícia 

não seguisse o já conhecido e desgastado 
lado apelativo.

Infelizmente, o que vemos na TV quando 
o assunto pessoa com deficiência é abor-
dado, são atores sem deficiência fazendo o 
papel e, como já virou moda de um tempo 
para cá, o sujeito passa por algum ‘’milagre’’ 
que o cura no último capítulo. Como se a 
deficiência fosse uma doença terminal que 
depende de uma intervenção quase divina 
para ser extirpada.

Quando se expõe a questão da deficiên-
cia no Brasil, com um ator sem deficiência, 
uma oportunidade de ouro se perde de abrir 
alguns questionamentos sociais com as mas-
sas. O mesmo ocorre com a música, artes 
plásticas, moda etc. É como se o interesse 
não fosse de abrir o mercado já existente, 
mas abrir mercados paralelos (prefiro usar 
o termo guetos).

Por exemplo, eu adoro o pessoal da moda 
inclusiva, justamente pela tentativa de deixar 
claro que toda moda deve seguir moldes de 
inclusão e não criar uma moda específica 
para as pessoas com deficiência. Apesar de 
que já existem grifes específicas, em virtude 
do mercado fashion ter uma tremenda difi-
culdade de entender esse conceito.

E para o papo não ficar só na questão do 
mercado, é importante ressaltar que a arte, 
como forma de expressão, é uma ferramenta 
de extrema importância. E esse recado está 
muito claro nos corações e mentes das pes-
soas com deficiência, sendo artistas ou não: 
nós queremos, e merecemos, um lugar ao 
Sol. E que não fazemos questão de viver em 
mundos paralelos. Pelo menos boa parte 
de nós.

por Dudé

Dudé – Eduardo José 
Magalhães Martins Ju-
nior – é  músico, professor 
de canto popular, ator e pro-
dutor musical. Atualmente 
está à frente das bandas 
“Dudé e a Máfia” e “Dudé 
Blues Band”.  Mantém o 
blog: www.exemplodeque.
blogspot.com.br/
E-mail: dudevocalista@
gmail.com

Entrega do Prêmio
Marca Brasil 2015

Em 15 de setembro último, acon-
teceu a 16ª Cerimônia de Entrega do 
Prêmio Marca Brasil, no Esporte Clube 
Sírio, região sul de São Paulo/SP. Cerca 
de 300 empresários e executivos, mar-
caram presença durante a premiação 
que, por mais um ano, enfatizou sua 
expressividade frente ao setor empresa-
rial brasileiro. Na ocasião, 39 marcas de 
empresas e entidades foram agraciadas 
em 63 categorias de 13 setores econô-
micos e, é claro, o segmento das pes-
soas com deficiência foi novamente um 
dos nichos reverenciados no Prêmio. 
Ao todo, foram entregues 101 láureas.

Organizado pela Trio International 
Distinction – uma parceria da Tarcom 
Promoções com 10 revistas segmen-
tadas, dirigidas a setores diversos – 
dentre elas, a Revista Reação – que 
são canais de comunicação direta, 
profissional e de alta credibilidade 
entre os respectivos mercados e os 
seus consumidores – o Prêmio Mar-
ca Brasil tem por objetivo identificar 
e destacar, dentre os inúmeros for-
necedores de produtos e serviços, 
as marcas de empresas e produtos 
que esses consumidores – de for-
ma espontânea, democrática e sem 
qualquer tipo de indução – conside-
ram como sendo as melhores em 
suas áreas de atuação. No segmento 
de Reabilitação, Inclusão e Acessibi-
lidade – através da Revista Reação 
– o ganhador do Prêmio Marca Brasil 
laureado na cerimônia foi mais uma 
vez, o Projeto ATENDE, representado 
pelo seu superintendente, Altair Be-
zerra. Rodrigo Rosso, diretor/editor 
da Revista Reação esteve presente e 
teve a honra de entregar a láurea ao 
premiado do nosso setor.
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“Nada do que foi será, de novo
do jeito que já foi um dia”....

Se formos os fiscais do nosso direito constitucional de ir e vir !

por Fábio de Seixas Guimarães

E
m fevereiro deste ano, o BLA – 
Busco Legados de Acessibilidade – 
iniciava, oficialmente, sua parceria 
com a Revista Reação no Rio de 
Janeiro. E passou o Carnaval, e lá 

estivemos nós na Escola Embaixadores da 
Avenida. Passou o verão, e acompanhamos 
os avanços da Praia para Todos, na construção 
de uma rampa de acesso à Praia na Barra. 
Colaboramos por quatro meses, como Vo-
luntário Pioneiro, na área de Acessibilidade 
no Rio 2016. Participamos dos 500 dias para 
a Paralimpíada. Estávamos no momento em 
que faltava 1 ano para os Jogos Olímpicos e 
depois para os Paralímpicos. Visitamos várias 
concessionárias de automóveis e verificamos 
que, infelizmente no RJ, a grande maioria ainda 
não descobriu que a PcD faz parte do público 
consumidor que, come, consome, vai ao cine-
ma, ao teatro e, naturalmente, tem o desejo e a 
condição financeira de ter um automóvel 0Km.

Também participamos de alguns grandes 
eventos, onde a “acessibilidade” era apenas 
um “pro form”. Cumpridores da Lei (ou a parte 
visível dela). Vimos a “Lei Brasileira da Inclu-
são” ser sancionada e aguardamos que entre 
em vigor, em janeiro de 2016. Mais uma Lei, 
dentre tantas consideradas entre as melhores 
do Mundo no que diz respeito à Acessibilidade.

No dia 7 de outubro último, na página 33 
da Revista VejaRio, foi publicado  um folheto, 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro que demos-
trava o que estará pronto em 2016, como 
legado para nossa Cidade. Confira no site: 
www.cidadeolimpica.rio

Vamos lá conhecer um pouco:

Fábrica de Escolas
Educação ? Fantástico ! Mas minha dúvida 

é: se falam de “um processo inovador para a 
construção em grande escala de escolas que 
irão oferecer educação em período integral 
para milhares de crianças em toda a cidade”, 
está contemplado aí o conceito da ESCOLA IN-
CLUSIVA ? A Lei Brasileira da Inclusão (LBI) está 
sendo levada em consideração ? Instituições 

como a Escola de Gente, de Claudia Werneck, 
por exemplo, foram consultadas visando “fa-
bricar” escolas para todos ? Será ?

BRT
Melhora de transporte ? Perfeito! Mas mi-

nha dúvida persiste: se é um “Sistema de 
ônibus articulados integrado à rede de trans-
porte que reduz o tempo de viagem, diminui 
o número de veículos nas ruas e facilita a vida 
de 520 mil cariocas todos os dias”, será que 
estão incluídas as PcD ? Segundo o comercial 
da Prefeitura nas rádios e TV, “cerca de 74% 
das pessoas aprovaram o sistema”. Neste re-
sultado será que foram incluídas as Pessoas 
com Deficiência ? Eu tive oportunidade de 
viajar em um BRT com minha cadeira de ro-
das e vi de perto a dificuldade de entrar no 
ônibus. Se não houver uma pessoa – no caso 
foi um passageiro – para colocar para fora a 
“rampa” embutida do veículo, um cadeirante 
não atleta, não consegue entrar. E mais: está 
previsto ter uma comunicação para pessoas 
com baixa visão ou cegas ? Há algum sistema 
luminoso para atender aos Surdos ? É ou não 
é um transporte para todos ?

Clínica da Família
Saúde ? Tema importante e emergencial 

! Se “47 bairros da Cidade já contam com 
um completo programa de medicina familiar 
preventiva, que oferece consultas, exames, 
pré-natal, vacinação e até acompanhamen-
to domiciliar”: será que estão preparados 
para atenderem mulheres com deficiência, 
por exemplo ? Foi feita alguma consulta jun-
to a pessoas como a Dra. Izabel Maior, por 
exemplo, sobre isso ? Ela é Médica e possui 
uma deficiência... e é uma das pessoas mais 
preparadas sobre a questão do País. Já ouvi 
inúmeras vezes de amigas cegas ou cadei-
rantes comentando sobre o constrangimento 
de serem atendidas por médicos (as) sem o 
menor preparo para examinar uma PcD no 
sistema de saúde pública. Será que pensaram 
neste público ?

Parque Madureira
 Lazer ? Que delícia ! “No lugar de uma 

área degradada surgiu o mais novo cartão 
postal da cidade. Mais esporte, música e la-
zer no coração da Zona Norte”: quando me 
falam em “Parque” e, penso sempre em um 
parque com acessibilidade, me vem à cabeça 
o belo trabalho de Rodolfo H. Fisher, de São 
Paulo/SP. Ele criou o Parque “Ana Laura”, em 
homenagem a sua filha. Um parque modelo 
para todos – das crianças aos adultos, PcD ou 
não. Não fui ao Parque de Madureira e sei da 
sua importância através de vários andantes que 
participaram de chamadas na TV, mas até hoje 
não vi nenhum cadeirante, cego ou surdo ou 
qualquer outra PcD “rasgando” elogios ao local. 
Por isso pergunto: É um parque para todos ? 
Existe transporte, calçadas e rebaixamentos 
apropriados para PcD ou mobilidade reduzida ?

EDIs
Creches públicas ? Uau ! Muito bom ! “Es-

paços dedicados ao desenvolvimento infantil 
da creche à pré-escola. Enquanto as crianças 
aprendem brincando, suas mães podem ir e 
para o trabalho muito mais tranquilas”. Ops ! 
Todas as mães ? A mãe do cadeirante tam-
bém ? Do Down e da criança com qualquer 
deficiência  intelectual ? A mãe do cego e a 
do surdo ? Será uma creche inclusiva ? Uma 
creche para todos ?

Nave do Conhecimento
Tecnologia ? Show ! “Polos de tecnologia 

no subúrbio onde cariocas de todas as idades 
têm internet gratuita, palestras, cursos e, princi-
palmente, acesso a um novo mundo”. Mas do 
que são os cursos e Palestras ? Alguma palestra 
ou curso são feitos por ou para uma PcD ? 
Existem palestrantes fantásticos no Rio, como 
o Dr. Armando Nembri – Surdo. A advogada 
Deborah Prates – Cega. O também grande 
advogado Geraldo Nogueira – Cadeirante. A 
arquiteta Regina Cohen – Cadeirante. O jor-
nalista Andrei Bastos – Amputado. A própria 
Dra Izabel Maior – Cadeirante. O músico Tulio 
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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 dei-

xou o serviço militar para trabalhar na Rede 

Globo, onde foi Diretor de programas de 

TV. Posteriormente, 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

Fuzato, que usa próteses e tantos outros, que 
certamente poderiam ajudar na formação de 
muitos jovens. Essas “Naves do Conhecimen-
to” estão em locais que permitem o desloca-
mento até lá e a participação de todos ? Será 
que é realmente uma Nave Universal ?

Porto Maravilha
Que maravilha, há um porto ! “Uma trans-

formação histórica da região onde o Rio nasceu 
está ganhando ruas, praças, museus, centros 
comerciais, áreas verde, atrações turísticas e 
até um VLT.”  O que sei é que as obras estão 
bem adiantadas, que os locais são acessíveis 
sobre uma cadeira de rodas. Desejo é que não 
seja mais uma “Ilha de acessibilidade”. Espero 
que possamos chegar ao VLT, por outros meios 
de  transporte e que possamos - pessoas com 
qualquer tipo de deficiência, mobilidade redu-
zida ou não - usufruir dessa nova velha área 
com liberdade, segurança, autonomia e acima 
de tudo, dignidade. Um porto de portas abertas 
para todos ? Será ?

Central de Operações Rio - COR
Uma central de monitoramento ? Sensa-

cional ! “A maior e mais moderna central de 
monitoramento da América Latina, com mais 
de 600 câmeras espalhadas por toda a cidade”. 
O COR já opera com uma visão muito grande 
do Rio de Janeiro. Consegue detectar “on time”, 
os vários problemas na cidade. Reiterando as 
palavras do meu amigo engenheiro Augusto 
Fernandes, que é cadeirante: “através das câ-

meras do COR, não poderia ser feita, durante 
os jogos de 2016, uma conexão com o metrô, 
por exemplo (e demais meios de transporte) 
para que se possa monitorar o movimento das 
PcD (cadeirantes e cegos, principalmente, pela 
fácil identificação) ?” Por exemplo: um grupo 
de cadeirantes está indo em direção a Esta-
ção Carioca do Metrô. A COR poderia avisar à 
Estação para que se preparem para recepção 
e embarque mais rápido do grupo. Será que 
realmente todos são parte importante desse 
“Big Brother” ?

Morar Carioca
Dignidade ? Ok ! “Com o maior programa 

de urbanização de favelas do Brasil, milhares 
de cariocas passaram a receber água, esgoto 
tratado, coleta de lixo, lazer e dignidade na 
porta de casa”. “Dignidade na porta de casa”: 
seriam rampas ? Seriam calçadas onde po-
dem passar cadeirantes ? Seria um transporte 
que permitisse o ir e vir das PcD e de todos 
os demais ? A PcD faz parte desse grupo de 
“Cariocas” ?

“Nada Sobre Nós Sem Nós”
Essa famosa frase define a participação das 

PcD naquilo que for pertinente aos seus direi-
tos. Diante disso, entendo que seja de extrema 
importância consultar os vários representantes 
que lutam e defendem as causas das PcD, 
num momento como este, onde inúmeras 
intervenções estão sendo feitas na Cidade 
do Rio de Janeiro. Alguns representantes que 

sugiro conversar do RJ são: INES – Instituto 
Nacional de Educação dos Surdos, Instituto 
Benjamin Constant (Cegos), ABBR – Asso-
ciação Brasileira Beneficente de Reabilitação, 
IBDD – Instituto Brasileiro dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e ANDEF – Associação 
Niteroiense dos Deficientes Físicos. 

Também indico consultar o Hospital Sarah 
Kubitschek, o COMDEF Rio – Conselho Muni-
cipal dos Direitos da PcD, a ONG “NOVO SER”, 
o Conselho de defesa dos direitos da PcD da 
OAB-RJ, dentre outras instituições. 

 
“Não Sou Cadeirante Mas... 
E Se Fosse ?”

Nosso desejo é conseguir sensibilizar a so-
ciedade - Você, eu... ONGs, Empresas públicas e 
privadas, Governos Municipal Estadual e Federal, 
Ministério Público e outras Instituições – para 
que sejamos fiscais e cumpridores dos DIREITOS 
das PcD. Esses direitos incluem os direitos de 
TODOS nós. Portanto: vamos participar para que 
nada seja feito sobre nós, sem nós ?
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88 mulher

V
amos tocar em um assunto 
que sempre me incomo-
dou: a (in) visibilidade da 
mulher com deficiência, o 
precário entendimento da 

real condição de sujeito de direitos que 
esta tem em uma sociedade que pouco 
dá espaço às minorias, ainda mais quando 
esse público tem necessidade de várias 
condições, circunstâncias, tecnologias as-
sistivas, entre outras. 

Ainda somos vistas como novidade 
quando nos referimos que sofremos vio-
lência de todas as formas, o tráfico de 
meninas, adolescentes e mulheres com 
deficiência para diversas situações. Quan-
do queremos e temos oportunidade de 
constituir família, tudo se torna alvo de 
dúvidas, de possíveis possibilidades de 
que isso seja fantasia de um grupo de 
feministas com deficiência.

O que mais alegra nossos corações, é 
que toda “loucura”, em algum momento,  
será ouvida e levada a sério por gesto-
res, políticos, empresários com interesse, 
mesmo porque, nada neste mundo é dito 
em vão e palavras não são jogadas ao 
vento sem consequências, iniciando um 
processo de busca e de soluções a todas 
essas mazelas.

Setembro, mês da árvore, da Luta Na-
cional da Pessoa com Deficiência, trouxe 
bons ventos ao nosso trabalho, com par-
cerias novas com tarefas inovadoras que 
trarão bons resultados ao nosso público 
e a sociedade em geral. Afinal, quem faz 
de coração em prol do próximo será re-
compensado com reconhecimento, assim 
como benefícios para a coletividade.

De tanto falarmos de que estamos 
aqui, que somos agentes dos nossos 
próprios destinos, os direitos nossos em 
nossa sexualidade, em namorar, de tran-
sar, de sermos desejadas, de flertar, de 
ficar sem compromisso sério, estão cau-
sando mudanças em pensamentos, com-
portamentos sociais. Estamos alcançando 
aberturas em mercados de produtos e 
serviços eróticos, moda, modelagem... até 
parece um sonho. Estamos saindo do as-

Saindo da (IN) visibilidade

sistencialismo para os Direitos Humanos 
em passos firmes.

Semeamos em várias frentes com mui-
ta fé, sempre com foco e incansavelmen-
te. Somos um grupo de mulheres com de-
ficiência, nossas Transformadoras Sociais 
de vários estados brasileiro empenhadas 
em fazer a diferença, de modificar a vida 
de muitas outras que não tinham ou tem 
acesso a informações, direitos e deveres 
como cidadãs que somos.

Trabalho com diversas mãos, cabe-
ças, espíritos transformadores que não 
se cansam em falar, falar e falar sobre 
violência, sexualidade, mostrar em suas 
redes sociais, que namoram, casam, tem 
filhos, que são desejadas e amadas a pon-
to de despertar a curiosidade, interesse 
de pessoas no âmbito empresarial, em 
fazer parte da  nossa batalha em mostrar 
ao mundo que somos lindas, maravilho-
sas, ótimas reprodutoras, como qualquer 
mulher neste mundo.

Estamos travando uma luta contra o 
capacitismo que nos foi imposto, de forma 
disfarçada, como assistencialismo, que se 
dizia preocupado com nosso bem estar, 
porém,  era o jeito de dizer que não éra-
mos capazes a nada, porque não tínha-
mos o padrão “normal” social que todos 
queriam para garantir um mundo perfeito, 
só nos faltando um louco chamado Hitler 
para instalar novamente o Aktion T4 (pro-
grama de erradicação de pessoas com 
deficiência e idosos na segunda guerra 
mundial), para nos tirar do mapa.

Mas não vamos exagerar, também não 
é para tanto, fiz só uma piadinha para não 
perder o ritmo (risos). A projeção para fora 
desta (in) visibilidade me deixa sobrema-
neira agradecida, feliz, porque há 7 anos, 
quando conheci este grupo de feministas 

com deficiência e iniciamos a cogitação 
da criação da nossa ONG, fomos chama-
das de doidas, desocupadas, que querí-
amos fragmentar o segmento da pessoa 
com deficiência. Entretanto, persistimos 
diante de toda corrente contra, porque 
sabíamos que nossas necessidades não 
eram levadas a sério, nossas dores e ale-
grias.   Pensavam que éramos um todo, 
não tendo noção que era muito útil o 
conhecimento que está vindo a tona em 
nosso segmento.

A discussão de identidade de gênero, 
LGBTTT, capacitismo, direitos sexuais e 
reprodutivos, sexualidade, sensualidade, 
beleza, feminismo, devoteísmo... Tudo isso 
tem que estar em nossa agenda. Cada 
uma de nós fazendo parte de outras fren-
tes,  levando nossa bandeira, com discus-
sões fervorosas, profundas, para que tudo 
se inove em situações e condições justas 
para todas.

Temos pela frente muito trabalho, mui-
tas dores, lágrimas, risos e alegrias para 
que, amanhã, seja melhor do que hoje.

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 2014, 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 



opinião

S
empre que possível, costu-
mo trazer nas páginas dessa 
revista, alguns comentários e 
comparativos entre cadeiras 
de rodas e equipamentos 

para uma melhor qualidade de vida para 
pessoas com deficiência. Nessa edição, 
gostaria de indicar alguns dos melhores 
modelos dos principais líderes de merca-
do. Veja qual melhor se adaptada ao seu 
perfil de deficiência e parta já para uma 
nova qualidade de vida e mobilidade.

COMFORT - EB 103s

Assento em base rígida; Estrutura com 
fechamento em “X” no assento e encosto 
dobrável para facilitar a acomodoção em 
veículos; Centro de gravidade recuado das 
rodas traseiras. Ideal em casos de pacien-
tes amputados; Baterias de baixa cubagem 
quais permitem o fechamento da cadeira 
sem a necessidade de remoção das ba-
terias; Carga 120 Kg. Baterias 21 ah tipo 
VRLA de ciclo profundo (permitida para o 
transporte aéreo).

OTTOBOCK - B400

Encosto com ajuste do ângulo de reclino 
e faixas tensoras; Suspensão com molas na 
parte posterior do assento; Base rígida no 
assento; Estrutura monobloco com encosto 

Cadeira de Rodas Motorizadas

dobrável sobre o assento; Carga 140 Kg. 
Baterias 50 ah tipo VRLA de ciclo profundo 
(permitida para o transporte aéreo).

JAGUARIBE - STAND UP

Encosto anatômi-
co com revestimen-
to em base rígida e 
assento anatômico; 
Apoio de braços es-
camoteáveis ( rebatí-
veis ); Cinto torácico, 
pélvico e imobilizador 
de joelho acolchoa-

do; Permite que a mesma se movimente 
em pé em pisos planos; Carga 100 Kg. 
Baterias 50 ah tipo VRLA de ciclo profundo 
(permitida para o transporte aéreo).

FREEDOM - COMPACT CM13

Apoio de pés fixo; Drive e joystick micro-
processado com configuração de performan-
ce personalizável via web, se adaptando ao 
perfil do usuário; Apoio de braço regulável 
em altura; Joystick remoto podendo ser po-
sicionado do lado direito ou esquerdo, men-
toniano ou por controle de cabeça; Carga 
130 Kg. Baterias 26 ah tipo VRLA de ciclo 
profundo (permitida para o transporte aéreo).

ORTOMIX - DINAMICA PLUS UP

Estrutura monobloco, fabricada em aço 
carbono com articulação eletro mecâni-
ca para elevação do banco em até 30 
cm; Movimento motor é permitido tanto 
na posição padrão quanto com o banco 
levantado; Apoio de braço removível e 
escamoteável; Assento e encosto acolcho-

ado e revistido em nylon; Carga 100 Kg. 
Baterias 28 ah tipo VRLA de ciclo profundo 
(permitida para o transporte aéreo).

ORTOBRAS - ULX Motorizada

Sistema de tração 
central; Sistema de 
articulação do chassis, 
mantendo contato das 
rodas constante ao 
chão; Ajuste de altura 

e inclinação da base do assento; Encosto 
reclinável; Carga 120 Kg. Baterias 26 ah 
tipo VRLA de ciclo profundo (permitida 
para o transporte aéreo).

CONDUTRON - GOODY 6

Sistema de tração 
central; Sistema de 
articulação do chas-
sis, mantendo con-
tato das rodas cons-
tante ao chão; Ajuste 
de altura e inclinação 
da base do assento; 

Encosto reclinável; Carga 120 Kg. Baterias 
26 ah tipo VRLA de ciclo profundo (per-
mitida para o transporte aéreo).

por Luciano Santos

Chegou a hora de se permitir maior conforto, mobilidade e qualidade de vida !

Luciano Santos

é técnico especialista em 

cadeiras de rodas (manu-

ais e motorizadas) e um 

dos principais revendedo-

res do produto no País
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90 empreendedorismo

H
á quem diga que barbear 
é uma arte... E a autenti-
ca “arte de barbear”, antes 
exclusividade de mestres 
da tesoura e da navalha, a 

quem nossos avós confiavam cegamente 
suas jugulares, num  ritual que exigia: pa-
ciência, dedicação, movimentos precisos e 
muito, muito conhecimento, foi resgatado 
por um grupo de amigos que criou uma 
inusitada forma de atender uma clientela 
seleta de pessoas, com ou sem deficiên-
cia, mas que primam pelo bom atendi-
mento e pela facilidade de não precisar 
sair de casa para realizar serviços ligados 
à estética e a beleza. 

Assim nasceu a SANCTUS  Barbearia 
Itinerante, criada através de uma parceria 
entre Alfredo Stegemann e Nila Hassan, 
que conta também com Danilo Rodrigues, 
este por sua vez, escolhido entre muitos 
barbeiros especialistas. Juntos, com pen-
samentos identicos, numa proposta de 
resgatar um sistema de trabalho e não 
seguir uma tendência “rêtro”,  comum e 
na moda hoje em dia.

“Nosso objetivo ao criar a Sanctus foi 
buscar resgatar a arte da profissão de 
barbeiro, o mesmo  sentimento de um 
escultor grego, que diante de um bloco de 
mármore, duro e frágil ao mesmo tempo, 
que com sua sensibilidade e visão, disfere 
golpes precisos com suas ferramentas, 
originando as mais belas formas ao már-
more... assim, tratando a barbearia como 
arte, é que vamos até as casas das pes-
soas atendê-las. Uma forma diferenciada 
e inovadora, porém, com ares e técnicas 
resgatadas da profissão”, explica Alfredo.

Alfredo conta que os profissionais da 
barbearia são atemporais, porém, para-
ram o tempo e criaram uma metodolo-
gia prória e exclusiva de trabalho, não só 
no atendimento itinerante, com todos os 
equipamentos e todo visual da equipe ba-

Barbearia itinerante atende
pessoas com deficiência !

seado na clássica barbearia, mas também 
nas técnicas e nos tratamentos específicos.

“Criamos uma rara combinação de 
específicos conhecimentos, mesclando 
técnicas da medicina alternativa, de di-
versas culturas, numa forma harmoniosa 
e vital para um tratamento eficaz, tando 
da pele quanto dos pelos, e ressaltando 
com grande ênfase o bem estar no to-
cante ao mais puro relaxamento durante 
o ato de barbear. Esses conhecimentos 
foram captados na reflexologia, shiatsu, 
aromaterapia, cerimonia do chá e entre 
outras técnicas orientais e aplicados por 
nós, num atendimento único”, garante o 
empresário.

O mestre barbeiro explica que este ri-
tual segue, em suas devidas proporções, 
no corte do cabelo, na arte de barbear e, 
para as mulheres, no tratamento facial. 
Alfredo conta que esse verdadeiro ritual é 
denominado de “El Camino de la Barba”, 
e é um serviço exclusivo da SANCTUS 
Barbearia. “Trabalhamos, a princípio, com 
quatro dos sentidos humanos: Tato, Olfato, 
Visão e Audição. Com isso, trazemos uma 
sensação indiscritível e única, resultando, 
com que o cliente se sinta à vontade, 
totalmente relaxado, desestressado e o 
principal: revigorado... Tornando o corte do 
cabelo e o corte da barba, simplesmen-
te um brinde, um plus, um detalhe em 
todo o processo”, conta. Ele ressalta que 
cada detalhe foi pesquisado, estudado, 
avaliado e  testado durante mais de um 
ano, envolvendo trabalhos, principalmen-
te, filantrópicos, com amigos, em asílos, 
entidades, associações e intituições, até 
chegar ao ponto de sair para o mercado. 

Os cuidados foram muitos, desde a 
produção própria dos produtos utilizados, 
como: adistingentes, fragrâncias que es-
timulam a memória olfativa, hidratantes 
faciais, óleos para os pelos, até mesmo 
a fabricação própria da mala exclusiva 
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empreendedorismo

O ritual do “El Camino De La Barba”

Em todo o procediemento do “El Camino 
de la Barba”, segundo Stegemann, é utilizada 
uma massagem relaxante muito bem feita e 
cuidadosamente elaborada, envolvendo as parte 
da cabeça, pescoço, ombros, parte superior das 
costas e principalmente, com destaque para 
a da face. Ele garante que a intenção não é 
somente gerar um efeito altamente relaxante 
na pessoa, mas sim vários outros benefícios, 
tais como:

 -Melhoramento da pele da face em termos
de luminosidade e firmeza;
-Melhoramento da textura dos pelos;
-Melhoramento da circulação sanguínea;
-Melhoramento do fluxo linfático;
-Abertura dos poros, o que facilita a 
limpeza e a desintoxicação;
-Prevenção/Combate aos sinais da idade;
-Relaxamento dos músculos faciais e 
oculares;
-Alívio de dores faciais;
-Alívio da congestão nasal/sinusite;
-Alívios de dores/tenção na zona dos 
maxilares;
-Alívio de olhos vermelhos, secos e 
cansados;
-Alívio de dores de cabeça/enxaquecas;
-Alívio de dores/tensão no pescoço/
ombros;
-Alívio de stress e ansiedade;
-Libertação de tensão acumulada;
-Proporciona uma tranquilidade e leveza 
impressionante.  
 
“O processo harmonioso e rico nos detalhes 

de uma sequência padronizada, reflete num 
resultado fantástico: pele macia e pelos sedosos, 
permitindo cada vez mais, em cada próximo 
barbear, um melhor deslizamento do navalhete, 
gerando um resultado melhor a cada vez”, as-
segura Alfredo, lembrando que os produtos são 
utilizados conforme cada tipo de pele e barba. 
“Os produtos são manipulados em conjunto 
com a riquissíma proteina da  água de coco e 
da argila, que colocados de forma relaxante na 
face e manuseados através de colheres hábia-
mente manipuladas por mãos precisas, e como 
resultado se obtem uma pele muito bem tratada 
com a aparência de um toque de porcelana”, diz.

IX Encontro
de Pessoas

com Deficiência 
Visual

A edição 2015 do En-
contro de Pessoas com De-
ficiência Visual aconteceu 
no dia 19 de setembro, no 
Centro de Eventos de Ba-
rueri/SP - Museu da Bíblia 
(MuBi), com realização da 
Sociedade Bíblica do Brasil, 
com apoio da prefeitura de 
Barueri/SP e CEAPCD. O 
encontro reuniu cerca  de 
350 pessoas, entre PcD 
visuais e representantes 
de instituições que traba-
lham com este público. 
Iniciando com um  café 
da manhã aos participan-
tes, o Encontro teve uma 
programação de palestras 
e atrações artísticas,  mesa 
redonda, utilizando recur-
sos como a audiodescrição 
e interatividade. A Palestra 
“O Tesouro Perdido” (Erní 
Seibert), teve aplausos de 
todo o público. A iniciati-
va integra o programa A 
Bíblia para Pessoas com 
Deficiência Visual, mantido 
há mais de 18 anos pela 
SBB. Presente no evento, 
a Revista Reação ofereceu 
o CD em áudio da edição 
do Anuário 2015, que foi 
sorteado entre os partici-
pantes. A Revista Reação, 
mais uma vez, parabeni-
za a excelente qualidade, 
estrutura e organização  
do evento ! Informações 
sobre a Bíblia em Braile:  
www.sbb.org.br

notas

de trabalho, que se  transforma numa 
barbearia prime e pode ser levada para 
qualquer lugar e em qualquer atendimen-
to. “A precisão foi o princípio de tudo... 
calma é precisão e precisão é rapidez”, diz 
Stegemann. “Como um de nossos  focos  
é o  atendimento de pessoas com defi-
ciência, justamente porque, hoje em dia, 
não há muitas barbearias e até mesmo 
salões de beleza e clínicas de estética 
adaptadas, e principalmente, profissio-
nais capacitados e habilitados para esse 
atendimento diferenciado, buscamos 
uma forma agradável e diferenciada de 
atender ao público, no seu endereço, 
da mesma forma ou melhor até, do que 
ele seria atendido num estabelecimento 
específico”, garante. 
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Participação em eventos e parcerias 
importantes !

O
s meses de agosto e setembro, apesar de corri-
dos em função de alguns acontecimentos políti-
cos que acabam sempre influenciando direta ou 
indiretamente o dia a dia de nossa associação, 
conseguimos participar ativamente de importantes 
eventos, mostrando cada vez mais a ABRIDEF para 

o setor como sendo a entidade patronal forte e representativa dele.
No dia 25 de agosto, foi realizado no Rio de Janeiro/RJ, o Cur-

so/Treinamento de Vendas para PcD para rede de concessionária 
de automóveis. Os cariocas prestigiaram em peso e o evento foi 
mais uma vez, um sucesso !  Foram mais de 30 inscritos, que 
lotaram o auditório da OAB/RJ, que gentilmente nos cedeu o local 
para realização do curso. Fica aqui registrado nosso agradecimento 
ao grande parceiro Dr. Geraldo Nogueira, presidente da Comissão 
da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ, mais uma vez pelo apoio 
de sempre.

No dia 24, nosso presidente se reuniu com a Missão Econômi-
ca de Israel no Rio de Janeiro. Aquele país pretende firmar acordos 
comerciais  no setor de Tecnologia Assistiva com empresas e o 
governo brasileiro. 

 
EQUIPOTEL

A ABRIDEF foi convidada a participar de um projeto de aces-
sibilidade que aconteceu nos dia 14 a 17 dentro da EQUIPOTEL 
– uma das maiores feiras realizadas no Brasil para o setor hote-
leiro.  Como já era de se esperar, foi um sucesso de visitação e 
divulgação dos produtos e serviços de Tecnologia Assistiva. Nossos 
associados que participaram do projeto saíram completamente 
satisfeitos com a exposição de seus  produtos e garantiram que 
fizeram muitos contatos com possíveis clientes, gerando negócios. 
Nosso principal objetivo era levar conhecimento ao empresário do 
ramo hoteleiro, mostrar que é possível aliar design com acessibi-
lidade, não deixando que os quartos adaptados se tornem “ob-
soletos”, mostrando também aos arquitetos a importância de se 
especializarem neste segmento, uma vez que a partir  de janeiro 
de 2016, a nova LBI entra em vigor, e o que antes era optativo 
passa a ser Lei e todos os  empreendimentos deverão garantir 
inclusão a todos. 

Foram 4 dias de muitos negócios, explicações e disseminação 
de conhecimento e do conceito do Desenho Universal. Não nos 
resta dúvidas quanto à manutenção desta parceria para os anos 
futuros, estamos ansiosos com as próximas edições.

por Tarcísio Bahia

MOBILITY & SHOW
Nos dias 19 e 20 de setembro aconteceu a primeira feira com 

foco em exposição de veículos e adaptações para pessoas com de-
ficiência. Fizemos muitos contatos, tanto com clientes quanto com 
empresas, ajudamos a esclarecer dúvidas e aproximar ainda mais 
o setor como um todo. Vimos nesta feira a real necessidade de 
informação que a população necessita, algo tão importante quanto 
a isenção do imposto para aquisição de veículos 0Km, parece algo 
totalmente desconhecido por muitos, por este motivo nós – ABRI-
DEF – estávamos lá, apoiando e participando do evento. Temos 
uma responsabilidade social, mesmo sendo uma associação patro-
nal, sabemos da nossa força junto ao consumidor final e estaremos 
sempre de portas abertas a ajudá-los. E por outro lado, sabemos 
também, como entidade representativa do setor, a força que temos 
junto ao governo nas mudanças nesse sentido.

Esta foi apenas a primeira edição desta feira, que na nossa visão, 
irá se consolidar em pouco tempo, vimos e sentimos a satisfação 
estampada no rosto de todas as empresas que participaram com 
seus estandes. Foi uma ótima relação custo x beneficio para quem 
participou. 

Convite para o Construction Expo 2016 !
A importância e o reconhecimento da ABRIDEF junto aos mais 

diversos setores vem se consolidando dia após dia. Prova disso são 
os convites que temos recebido para parcerias importantes. Acaba-
mos de ser convidados agora a participar de um importante evento: 
o Construction Expo Congresso 2016, que terá como foco o desen-
volvimento urbano e abordará temas de grande importância para 
os gestores e técnicos dos setores público e privado, promovendo 
um amplo debate sobre as principais necessidades para a melhoria 
da infraestrutura urbana. Logo, não podendo deixar de lado a Aces-
sibilidade, e neste assunto nos – ABRIDEF – somos especialistas. 

A feira acontecerá entre os dias 15 e 17 de Junho de 2016, 
contará com um espaço temático, onde procuraremos mostrar que 
uma cidade pode sim ser acessível e possibilitar a inclusão a todos, 
respeitando o desenho universal e a NBR 9050, fazendo valer o 
direito constitucional de ir e vir. Contaremos com nossos associados 
para a execução deste projeto, e já ousamos dizer que teremos a 
mesma repercussão de tivemos com a EQUIPOTEL. Traremos mais 
informações em breve. Precisaremos do apoio de todos !

Treinamento de Liderança Inclusiva
Dando prosseguimento ao nosso propósito de parcerias que ge-

rem renda para os cofres da nossa entidade, mas também, que 
possam ser referência e prestar um real serviço ao setor e as em-
presas que o compõe, teremos agora, um treinamento interessante 



na área da empregabilidade. Ele será minis-
trado em 20 horas (dois dias consecutivos), 
com atividades que priorizam reflexões, 
vivências, insights e desejo de mudança 
dos participantes. As vivências facilitam a 
percepção diferenciada sobre todos os as-
pectos que envolvem os profissionais com 
deficiência. Novo olhar, compreensão, abor-
dagem e resultados inovadores em sua Em-
presa.

Como reduzir o Turnover de profissionais 
de deficiência ?

Como reduzir o Abscenteísmo de profis-
sionais com deficiência ?

Como envolver todo quadro de gestores 
para uma consciência inclusiva na empresa 
?

Como identificar o potencial do profissio-
nal com deficiência ?

Como respeitar as limitações dos profis-
sionais com deficiência ?

Como liderar e alcançar excelência cria-
tiva na gestão dos seus profissionais com 
deficiência ?

Como manter o quadro de profissionais 
com deficiência motivados e envolvidos 
com os resultados esperados pelo planeja-
mento estratégico ?

Como reter os melhores talentos de pro-
fissionais com deficiência ?

A proposta é oferecer a mudança na per-
cepção e na abordagem eficaz ao liderar es-
tes profissionais, começando por “denomi-
ná-los” como profissionais com deficiência 
e não mais como pessoa com deficiência. 
É destinado aos executivos, gestores, analis-
tas e assistentes das áreas de Recursos Hu-
manos, Jurídico, Marketing, TI, Medicina do 
Trabalho, Serviço Social, Psicologia, Adminis-
tração e todos que pretendem criar em suas 
empresas um clima organizacional inclusivo 
e de respeito à diversidade.

ICMS para carros 0Km foi 
prorrogado !

Mais uma vez, fruto de um trabalho da 
ABRIDEF, juntamente com lideranças do se-
tor, o CONFAZ estudou o caso dos R$ 70 
mil – limite teto para compra do carro 0Km 
com isenção de ICMS – e resolveu achar 
por bem apenas prorrogar para até abril de 
2017 a isenção, mantendo o mesmo valor 
teto. Isso não é o ideal, mas pelo menos o 
direito foi mantido. Agora, cabe a nós e todo 

o setor continuarmos lutando para que 
o valor teto seja pelo menos reajustado 
pelos índices da inflação desde 2009. 
Vamos continuar trabalhando e o jurídi-
co/relações governamentais da ABRIDEF 
já foi acionado. 

Reunião sobre BB Crédito 
Acessibilidade em Brasília/DF

Nosso presidente, Rodrigo Rosso, foi 
convocado pelo secretário Nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Secretaria Especial de Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, Anto-
nio José,  para reunião na sede da Secre-
taria dos Direitos Humanos, em Brasília/
DF, no dia 16 de outubro próximo, para 

tratar de procedimentos para o BB Crédi-
to Acessibilidade. Participarão do evento 
representantes das PcD, do Banco do 
Brasil, do Governo Federal e a ABRIDEF, 
como representante do setor produtivo, 
comércio e serviços. Em seu retorno, da-
remos notícias do que foi tratado. 

Apoio:

Daniela de Cássia Pinto
Coach e Psicóloga

Elizeu Albuquerque
Coach e Administrador

 de RH

Redução do TURNOVER de profissionais de deficiência;

Redução do ABSENTEÍSMO de profissionais com 
deficiência;

Envolvimento de todo quadro de gestores para uma consciência inclusiva na 
empresa;

Identificação do potencial do profissional com deficiência;

Respeito às limitações dos profissionais com deficiência;

Liderança com excelência criativa na gestão dos seus profissionais com 
deficiência;

Quadro de profissionais com deficiência motivados e envolvidos com os 
resultados esperados pelo planejamento estratégico;

Retenção dos melhores talentos de profissionais com deficiência.

Conheça formas INOVADORAS 
para promover a INCLUSÂO em 

sua Empresa.

Promova seus RESULTADOS
Com a Inclusão de Profissionais com Deficiência

Treinamento Liderança Inclusiva

20 horas de Treinamento

DIAS24/25de
Novembro

Público em geral R$984,00
Associados ABRIDEF R$784,00

Apenas Estudantes (Mediante comprovante)
R$584,00

Valor do Investimento

www.GENTEDEFICIENTE.com

contato@gentedeficiente.com

Sede ABRIDEF
Av. Queiroz Filho, 1.700 - Jaguaré - SP

(11) 9582-20732

Tarcísio Bahia 
é Gerente executivo 
da  ABRIDEF.
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As cidades são acessíveis
para os deficientes auditivos ?

J
oyce Cristina Souza Almeida é tra-
dutora e intérprete de Libras de 
duas importantes instituições na 
cidade de São Carlos/SP - Senac e 
Universidade Federal de São Carlos 

- Diretora Social da Associação dos Surdos 
– ASSC, e é casada com o Ivo Silva Almeida, 
que é Surdo. Outro dia estávamos conver-
sando sobre a cidade e as dificuldades das 
pessoas com deficiência auditiva, porque 
assim como ela (a cidade) não atende as 
necessidades de pessoas com deficiência 
física, visual e com mobilidade reduzida, as 
PcD auditivas muitas vezes são invisíveis na 
sociedade. 

Observando o dia a dia das cidades, de 
fato, quase nunca vejo uma PcD auditiva “an-
dando por aí”, mas repensando, é claro que 
“não os vejo”, e acho que uma resposta per-
tinente é porque só percebemos cada um 
deles quando observamos a comunicação 
através do uso da Língua Brasileira de Sinais, 
que nem todos os Surdos aprenderam, ou 
quando eles tentam se comunicar com ges-
tos que, infelizmente, nem sempre enten-
demos. É importante lembrarmos também 
que muitos idosos perdem parte da audição 
ao longo dos anos. Vamos entender mais:

Revista Reação - Joyce, por que 
muitas pessoas ainda usam o termo 
“surdo-mudo” ? 

Joyce Cristina Souza Almeida - De 
fato, o termo “surdo-mudo” foi e ainda é 
bastante utilizado pelas pessoas, isso se deve 
ao contexto histórico-social e educacional 
dos Surdos. Os Surdos ou as pessoas com 
deficiência auditiva, em sua grande maioria, 
não possuem dano algum nas cordas vocais, 
logo são capazes de reproduzir sons e/ou 
até mesmo a fala. O Surdo não fala porque 
não ouve. Sendo assim, cai por terra dizer 
que o Surdo é mudo, ele é apenas Surdo. 

RR - Você convive com a Comunida-

de Surda, no dia a dia, de diferentes 
maneiras, em casa, no trabalho etc. 
Conversando e convivendo com eles, 
quais as maiores dificuldades que as 
cidades em geral impõem para as pes-
soas Surdas ?

JCSA-  Quando o assunto é pessoa com 
algum tipo de deficiência, a sociedade ainda 
possui um olhar clínico e patológico sobre 
ela. No caso dos surdos, não é diferente. 
Embora a Comunidade Surda tenha conquis-
tado a regulamentação e implementação 
de algumas leis e decretos que preveem 
eliminação de barreiras na comunicação, 
formação em Libras para servidores do se-
tor público, da área da saúde e educação, 
a disciplina de Libras obrigatória em todas 
as licenciaturas  etc... ainda assim, a maior 
dificuldade dos Surdos é serem autôno-
mos em sua comunicação. O tempo todo 
eles tentam se adaptar aos ouvintes para 
compreender e se fazer compreendidos 
enquanto, na verdade, deveria haver uma 
via de mão dupla, em nós ouvintes também 
nos adequássemos e adaptássemos a eles. 
Os Surdos têm grandes dificuldades em se 
comunicar nos estabelecimentos públicos, 
comerciais e da saúde, pois raramente ele 
consegue ser compreendido em sua língua, 
e isso de certa forma acaba depreciando e 
desvalorizando a Libras, tornando-a desco-
nhecida por muitos. 

RR - Como cadeirante, sinto algumas 
mudanças na arquitetura das cidades 
em relação à pessoa com deficiência 

por Luciene Gomes

física, por exemplo. A PcD auditiva tem 
outras necessidades, muitas voltadas 
ao uso da tecnologia comunicacional. 
Esses usuários já notam mudanças ao 
longo da última década ?

JCSA- Sem dúvida ! Algumas empresas 
têm investido bastante na tecnologia para 
auxiliar na acessibilidade de comunicação 
entre pessoas surdas e ouvintes. Existem 
alguns aplicativos que podem ser baixados 
gratuitamente que permite que a pessoa 
digite ou fale uma determinada palavra em 
português e o programa a converte para 
Libras. As redes sociais e aplicativos como 
Imo, WhatsApp e Skype também são ferra-
mentas que contribuem bastante na e para 
a socialização dos surdos. Foram muitas as 
conquistas da comunidade surda da última 
década para cá. 

RR - E quanto à obtenção da Cartei-
ra Nacional de Habilitação – CNH, ela 
está sendo feita com provas teóricas 
e práticas devidamente adaptadas, 
sem gerar prejuízos para os cidadãos 
Surdos ? E de forma geral, quais as 
maiores dificuldades do Surdo como 
condutor de motos ou automóveis ?

JCSA- Este é um assunto bastante deli-
cado, pois as provas ainda não estão devi-
damente adaptadas, salvos alguns estados 
que já possuem a avaliação teórica em 
Libras e/ou permitem que um profissio-
nal tradutor intérprete realize a tradução da 
prova do Português para a Libras. No esta-
do de São Paulo, por exemplo, o DETRAN 
permite que o Surdo entre acompanhado 
de um tradutor intérprete de Libras, mas a 
presença deste profissional só é permitida 
durante as orientações de como preencher 
o gabarito e os procedimentos da prova. 
Passadas as orientações, o intérprete tem 
que se retirar da sala em que a prova está 
sendo realizada e deixar com que o surdo 
realize a avaliação sozinho, ignorando o fato 



de ele ser usuário do Português como 
segunda língua. Onde está a acessibi-
lidade aí ? Particularmente, não acho 
que os surdos enfrentem dificuldades 
enquanto condutores, seja de motos 
ou automóveis. Existem sim, algumas 
limitações do campo sonoro que im-

possibilitam os Surdos de perceber algumas situações, como por 
exemplo, a buzina do veículo de trás, a sirene de uma ambulância 
ou carro da polícia, mas isto não os impede de conduzir seus veí-
culos. Aliás, noto que o Surdo ao dirigir ou até mesmo na condição 
de pedestre, fica muito mais atento ao fluxo do trânsito do que as 
pessoas ouvintes, uma das condições para que isto aconteça é a 
visualidade apurada deste público. 

RR - Embora existam leis, a comunicação visual é sufi-
ciente nas grandes ou pequenas cidades ? Atravessar uma 
rua sem ouvir uma buzina, falta de semáforos, explicar para 
onde quer ir para o taxista, pedir informação sobre onde 
fica uma rua, entre outros, são grandes barreiras comuni-
cacionais ainda ?

JCSA - Bem, as lei existem de fato mas, infelizmente, nem tudo 
o que está previsto nelas é executado de acordo. Com relação à 
comunicação visual existente nas zonas urbanas, pode-se dizer que 
quase não há prejuízos para os Surdos, pois as sinalizações tanto de 
trânsito quanto dos meios de transporte e localização são bem visuais 
e favorecem no deslocamento do sujeito Surdo. Pedir informações de 
um determinado endereço ou pegar um táxi não são considerados 
um desafio para o Surdo, pois existem alguns recursos emergenciais 
que podem e são utilizados nesses momentos, tais como a escrita, 
a oralidade, leitura orofacial (labial)  e alguns aplicativos. 

RR - Como a tecnologia tem ajudado na comunicação da 
Comunidade Surda ? Essa tecnologia está acessível para a 
maioria dos usuários com deficiência auditiva de forma a pro-
mover a locomoção e comunicação do usuário nas cidades ? 

JCSA- Sem as tecnologias que temos hoje disponíveis no 
mercado seria impossível pensar em alguns avanços e conquis-
tas para a Comunidade Surda. Os aparelhos celulares, tabletes, 
computadores, aparelhos telefônicos adaptados (Viavel Brasil) 
e alguns aplicativos (Imo, Glide, Whats app, Camfrog, facebook 
etc) têm proporcionado autonomia e independência aos Surdos 
para se comunicar seja com seus pares ou com os ouvintes em 
qualquer lugar do mundo. 

Revisão de 
acessibilidade em 
cidades do Litoral 

Norte paulista
O Ministério Pú-

blico Federal (MPF) 
está vistoriando pré-
dios públicos e as 
conclusões não são 
animadoras. Em 21 
de setembro, quan-
do se celebra o Dia 
Nacional da Luta das 
Pessoas com Defici-
ência, a prefeitura de São Sebastião/SP, no litoral norte do estado, 
recebeu uma série de recomendações do MPF para que promova 
alterações que garantam acesso irrestrito a pessoas com deficiên-
cia e mobilidade reduzida. Foram vistoriados o paço municipal, a 
câmara de vereadores e 5 secretarias e em todos havia problemas 
em relação às normas de acessibilidade.

A Prefeitura, segundo o MPF, não reconheceu as irregularidades 
e disse que as adequações, como ins-
talação de elevadores, não poderiam 
ser feitas por causa da antiguidade ou 
tombamento das construções. A procu-
radora da República Maria Rezende 
Capucci, autora das recomendações, 
ressalta, no entanto, que qualquer imó-
vel sob responsabilidade do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), pode sofrer intervenções des-
tinadas à promoção da acessibilidade, 
de acordo com a Instrução Normativa Nº 01 de 25/11/2003.

Já a câmara de vereadores contratou um engenheiro para elabo-
ração de projeto técnico visando à adequação do prédio. Segundo 
o órgão, os gastos da obra serão incluídos na próxima previsão 
orçamentária, em outubro de 2015.

Outras três cidades do Litoral Norte entraram na vistoria: 
Caraguatatuba/SP, Ilhabela/SP e Ubatuba/SP, onde também 
foram analisados os paços municipais, câmaras de vereadores 
e secretarias de governo. Tanto Ilhabela quanto Caraguatatuba, 
manifestaram a pretensão de adequarem os espaços públicos 
vistoriados às normas legais e já começaram a tomar provi-
dências. Ubatuba solicitou maior prazo para a análise dos diag-
nósticos da equipe técnica. As vistorias foram realizadas após 
convênio firmado entre o MPF e o Centro Universitário Módulo, 
instituição de ensino da região.

Prefeitura de São Sebastião

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e urba-
nista. Mestre em Terapia Ocupacional pela Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar) na 
área de Acessibilidade e Desenho Universal e 
Docente do SENAC São Carlos na área de Aces-
sibilidade e Desenho Universal. 

E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com
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O Rio será acessível em 2016 ?

O 
próximo ano marcará dois 
eventos muito importan-
tes no Rio de Janeiro: as 
Olimpíadas e as Para-
limpíadas. Muito tem se 

discutido sobre a cidade: afinal, ela está 
preparada para receber tanta gente em 
termos de acessibilidade? E os próprios 
moradores, como enfrentam os proble-
mas por lá ?

A equipe do aplicativo Biomob, um 
fiscalizador e guia de acessibilidade arqui-
tetônica que já foi objeto de reportagem 
na edição da Revista Reação de maio/
junho, fez uma vistoria ao redor da Lagoa 

São muito frequentes as reclamações 
de mau atendimento nos vários aeropor-
tos do nosso País. A Infraero, que adminis-
tra 60 deles, espera melhorar a situação 
para esses usuários e passageiros com de-
ficiência ou dificuldade de locomoção. Foi 
criado o Curso de Atendimento a Pessoa 
com Necessidade de Assistência Especial 
(PNAE) que, em 2014, capacitou 535 
profissionais. Agora em 2015, já foram 
treinadas 118 pessoas entre emprega-
dos próprios, de outros órgãos públicos 
e terceirizados que atuam nos terminais 
de Santos Dumont (RJ), Ilhéus (BA) e 
Congonhas (SP). A estimativa é capacitar 
mais 512 profissionais no ano. O curso 
de São Paulo foi realizado em setembro 
último pela área de Recursos Humanos 
de Congonhas e ministrado pela psicóloga 
Audilene Ribeiro, do setor de Segurança e 

Rodrigo de Freitas no início de setembro. 
Em dois dias de verificações, os resultados 
não foram lá muito animadores.

Valmir Souza é professor de educação 
física e um dos idealizadores do Biomob 
e afirma que há várias falhas no percurso. 
“Não há vagas para idosos e só existem 
duas vagas para cadeirantes que estão 
apagadas e com o pavimento deterio-
rado”, afirma. “Não há sinalização sobre 
essas vagas e nas rampas de acesso e só  
há um banheiro adaptado e próximo ao 
Quiosque Árabe, mas que está sempre 
trancado e também não possui sinalização 
adequada. A ciclofaixa e as vias de acesso 
estão com vários obstáculos, o que difi-
culta muito para o cadeirante”, ele avalia.

Pelo menos dois pontos no entorno 
foram considerados satisfatórios: o Sho-
pping Lagoon e o supermercado Pão de 
Açúcar, que possuem vagas e banheiros 
adaptados em excelentes condições, de 
acordo com a avaliação. Os resultados 
dos estabelecimentos públicos já estão 
disponíveis. Os próximos locais a serem 

Cursos nos aeroportos querem melhorar atendimento

Saúde no Trabalho do Centro de Suporte 
Técnico-Administrativo de São Paulo. “O 
curso engloba a sensibilização, a cons-
cientização, os ensinamentos técnicos 
e a vivência”, assinalou Audilene. “É um 
curso participativo, que pressupõe a troca 
de informações.” São abordados, entre 
outros pontos, os conceitos básicos da 

vistoriados serão: a Barra da Tijuca, Deo-
doro, Copacabana, Flamengo, o Maracanã 
e o Itaquerão, em São Paulo, que abrigará 
jogos de futebol nas Olimpíadas.

O Biomob é uma iniciativa da Goo-
dbros e da Bio+, empresas que atuam 
para melhorar o bem estar das pessoas 
com deficiência. Em síntese, é um guia 
e vistoriador da acessibilidade de locais 
públicos e estabelecimentos comerciais. 
Pode ser baixado gratuitamente no Goo-
glePlay (https://goo.gl/2n3WaM).  Atual-
mente está disponível somente na versão 
para Android, mas muito em breve, estará 
na versão IOS também.

acessibilidade e as técnicas de atendi-
mento ao público PcD, dentre as quais a 
comunicação e as condutas apropriadas 
para orientação e assistência. O programa 
incluiu também vídeos de informação 
e sensibilização sobre a realidade das 
pessoas com diferentes tipos de deficiên-
cia. A turma, dividida em grupos, realizou 
simulações, colocando-se no papel de 
PcD visuais, auditivos ou com deficiência 
motora, e circulou pelos diversos setores 
do terminal de passageiros. Até o final 
deste ano, estão previstas turmas nos 
aeroportos internacionais de Salvador/BA; 
Recife/PE; São Luis/MA; Navegantes/SC; 
Porto Velho/RO; Macapá/AP; Manaus e 
Tabatinga/AM e Cruzeiro do Sul/AC, além 
dos terminais de Vitória/ES; Pampulha/
MG; Palmas/TO; Santarém, Altamira e 
Carajás/PA; Tefé/AM e Forquilhinha/SC. 



A evolução da acessibilidade no 
transporte coletivo de passageiros

N
o dia 3 de dezembro pas-
sado terminou o prazo de 
10 anos para adequação 
dos Sistemas de Transporte 
Público de Passageiros à lei 

que determina que todos os veículos sejam 
acessíveis. 

Cabe aqui uma reflexão em como o 
ônibus, munido com algum elemento de 
acessibilidade pode chegar ao ponto, mas 
que a cidade não permite à pessoa com 
alguma deficiência em sua locomoção, 
acessar a parada para utilizar o transporte 
público. O descaso é grande.  

  
Mudanças e benefícios 
conquistados em termos de 
acessibilidade

Se analisarmos todo o segmento, po-
deremos verificar claramente que os avan-
ços da tecnologia veicular foram os mais 
percebidos nesses 10 anos, seja em con-
ceitos construtivos, materiais aplicados e, 

obviamente, tipos de veículos colocados 
à disposição dos usuários dos sistemas de 
transporte. 

A nova geração de veículos de piso in-
terno rebaixado, simplesmente batizados 
de “Piso Baixo”, proporcionaram a toda a 
população e não somente, às pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, 
oportunidades de acesso com conforto e 
segurança, principalmente quando com-
parados aos antigos veículos (e que em 
muitos lugares ainda continuam em ope-
ração), nem um pouco “amigáveis” a essa 
classe de usuários puramente “especiais” e 
que deveria ser sempre considerada como 
o principal foco do transporte público de 
qualidade. 

As esferas governamentais e o 
desenvolvimento urbano

 
Nos 120 meses que se passaram os 

gestores de transporte, seja da administra-
ção direta ou indireta, não fizeram a sua 

lição de casa junto à administração pública 
local, no que diz respeito à infraestrutura 
vinculada ao sistema de transporte coletivo. 

Não houve, em nenhuma localidade, a 
visão de macro administração, associando 
ações das áreas responsáveis pelo trans-
porte coletivo com as áreas responsáveis 
pela gestão de serviços e obras. 

As poucas ações das três esferas de 
governo foram associar suas demandas ao 
cumprimento da regulamentação federal, 
em especial, às normas da ABNT para os 
veículos novos ou às portarias do INMETRO 
para os veículos a serem adequados. 

 
A visão dos operadores de 
transporte

 
Aos operadores a questão é clara. De-

pois de muita resistência técnico-financeira, 
ficou claro que, no caso de não atendimen-
to às demandas da legislação, poderiam ter 
seus veículos proibidos à operação comer-
cial pelas exigências dos órgãos gestores, à 
proibição de licenciamento pelo DETRAN 
e, principalmente, sentir no bolso o peso 
das multas aplicadas pelo INMETRO por 
intermédio dos IPEM. 

 
As opções tecnológicas para os 
veículos urbanos

A escolha pela opção construtiva do 
veículo depende muito da aplicação do 
veículo em termos operacionais. 

Desde a elaboração da norma ABNT 
NBR 14022, focando o atendimento ao 
Decreto Nº 5296/2004, houve muita dis-
cussão sobre a questão, principalmente em 
termos de atendimento às disposições da 
Convenção Internacional dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, que estabele-
ce o conceito do desenho universal e da 
acessibilidade autônoma, porém, sempre 
colocamos os fatos de forma clara e obje-
tiva, confrontando a teoria e a realidade. 

por Eduardo Cazoto Belopede 99
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Em qualquer localidade brasileira temos 
atendimentos periféricos que apresentam 
contornos geográficos e topográficos irre-
gulares, barreiras no perfil viário (lombadas, 
valetas, concordâncias entre vias), constru-
ções irregulares, dentre outros fatores que 
inviabilizam sobremaneira, a operação dos 
veículos de piso baixo. 

Esses atuais veículos tem aspectos di-
mensionais e construtivos que impedem 
esse tipo de atendimento localizado e, por-
tanto, são direcionados, obviamente, para 
aplicações onde podem ter desempenho 
técnico-operacional satisfatório. 

Entretanto, estão por surgir novidades 
tecnológicas que podem, em determinadas 
situações, minimizar o excessivo aumento 
dos veículos equipados com Plataformas 
Elevatórias Veiculares (PEV), chamadas 
simplesmente de Elevadores. 

 
O Brasil e a locomoção das 
pessoas com pouca mobilidade

 
Fica claro que os veículos de transporte 

coletivo não tem a condição de resolver 
todos os problemas existentes relacionados 
à mobilidade e locomoção das pessoas 
com deficiência. 

A infraestrutura municipal de pratica-
mente todas as regiões brasileiras é pre-
cária, não havendo condições seguras das 
pessoas com deficiência poderem sair de 

suas casas e se locomoverem pelas cida-
des, para trabalhar, estudar, ter seu lazer. 

Essa pendência ficará presente, por um 
bom tempo, quando da análise de resulta-
dos das disposições do Decreto nº 5296. 
As três esferas de governo pecaram nesse 
sentido.    

 
Os próximos passos no 
segmento de ônibus urbanos e 
rodoviários

 
Atualmente, no âmbito da Comissão de 

Estudo de Transporte com Acessibilidade 
da ABNT, estamos analisando as alterações 
a serem promovidas nos sistemas de trans-
porte Rodoviário (maior parte do percurso 
em rodovias ou estradas) e Seletivo (maior 
parte do percurso realizado em ambiente 
urbano), focando, os requisitos básicos para 
os veículos, dispositivos para transposição 
de fronteiras e características dos locais 
de embarque/desembarque, respeitando, 
todas as questões relacionadas às altera-
ções nos projetos construtivos, à segurança 
veicular e conforto das pessoas com defi-
ciência, às questões médicas envolvidas 
e obviamente, à realidade operacional 
brasileira. 

Muitas novidades estão surgindo e es-
peramos finalizar esse documento técnico 
para, em seguida, elaborarmos uma nova 
norma técnica, destinada à fabricação dos 
veículos com características rodoviárias, 
tendo em vista que não existe nada se-
melhante no Brasil. 

As novidades tecnológicas
 
Por conta da publicação da Porta-

ria INMETRO nº 269/2015, a partir de 
31/03/2016 todos os veículos com ca-
racterísticas rodoviárias (sistema regular, 
fretamento e turismo) devem possuir a 
Plataforma Elevatória Veicular (PEV) em 
substituição às atuais Cadeiras de Trans-
bordo.

Porém, novos projetos estão sendo 
considerados pela Comissão de Estudo 
de Transporte com Acessibilidade da ABNT, 
como uma alternativa às PEV, como por 
exemplo, o Dispositivo de Poltrona Móvel 

(DPM), que basicamente se constitui de 
uma poltrona do veículo que é movimen-
tada verticalmente e para fora do veículo, 
permitindo a transferência do usuário de 
sua cadeira de rodas diretamente para 
essa poltrona ao nível da calçada e pos-
teriormente, elevado ao nível das demais 
poltronas do salão de passageiros.

Outros equipamentos ou a associação 
com novas opções de dispositivos para 
transposição de fronteira também podem 
ser reconhecidos, desde que atendam 
aos requisitos definidos pela ABNT, sejam 
aprovados tecnicamente pelo INMETRO 
e autorizados pelo Poder Concedente de 
Transporte local. 

A transposição da fronteira entre o lo-
cal de embarque e o interior do veículo 
também pode ser realizada por dispositi-
vos móveis não vinculados ao veículo ou 
elementos integrados à infraestrutura do 
local de embarque/desembarque, como 
por exemplo, uma plataforma elevatória 
estacionária fixa ou móvel; uma passagem 
em nível da plataforma do terminal para o 
salão de passageiros (“finger”) ou ainda; 
um dispositivo de interligação instalado no 
veículo ou na plataforma.

Programa Caminho da Escola 
Urbano

A nova fase do Programa Caminho da 
Escola (Ministério da Educação) contem-
plará o serviço escolar urbano. Como a 
acessibilidade é fator primordial no projeto 
dos veículos cedidos pelo Governo Fede-
ral, é interessante que também pudesse 
estar presente nos modelos escolares a 
serem adquiridos pelas pessoas físicas ou 
jurídicas (perueiros). Consideramos que 
essa possibilidade também é garantia de 



atendimento a qualquer aluno com defi-
ciência, principalmente se residente nas 
regiões periféricas, onde podemos ter difi-
culdade de acesso e atendimento. Novos 
conceitos e projetos veiculares já estão em 
desenvolvimento e em breve, poderemos 
ter ótimas novidades.

O Brasil e a excelência de 
acessibilidade nos países 
desenvolvidos

 
Entendemos que temos todas as con-

dições possíveis para atingir esse patamar, 
dependendo, obviamente, da definição dos 
planos de transporte e mobilidade de cada 
localidade, gestor e plano político. 

O “DNA” da acessibilidade já está pre-
sente nos projetos veiculares, mas deve 
fazer parte dos projetos estruturais dos sis-
temas de transporte, do mobiliário urbano 
envolvido, da logística e principalmente 
das possibilidades de deslocamento das 
pessoas pela rede de transporte público. 

Falta “pensar grande”, idealizar em nível 
macro e não somente de forma localiza-
da e pontual. Falta “vontade política”. Falta 
espaço para esse tema nos programas de 
governo.  

Dispomos de ótimos profissionais, po-
rém, por muitas vezes, são “podados” por 
forças políticas, conjunturais ou de interes-
ses divergentes. 

Infelizmente ainda estamos “caminhan-
do” neste tema, mas se olharmos com 
otimismo e positividade pode-se dizer que 
“caminhamos para frente”.

 
O custo da tecnologia versus o 
financiamento governamental

 
Desde o início das amplas discussões 

sobre as demandas, exigências, necessi-
dades e possibilidades que integraram o 
Decreto nº 5296/2004, a questão dos 
custos sempre foi objeto de apreciação, 
porém, sem qualquer relevância para o 
Governo Federal.  

Prazos e exigências foram estabeleci-
dos oficialmente, porém, sem qualquer 
análise e delineamento de uma política 
industrial. Simplesmente, tivemos a exigên-

cia do “faça”, dentro do “prazo”, sem saber 
ao certo “como”, a que “custo” e em que 
“condições”. 

Os fabricantes de chassis, carrocerias, 
equipamentos, agregados, peças e compo-
nentes receberam uma grande parcela de 
responsabilidade para o desenvolvimento 
e adequação de seus projetos e da logística 
de produção. Os gestores de transporte 
tiveram que adequar suas regras, proce-
dimentos e exigências ao novo modelo 
idealizado. Os empresários de transporte 
receberam a parcela relativa à adequação 
da mão de obra, com reciclagens dos seus 
profissionais a partir de treinamentos ade-
quados para o atendimento das pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzi-
da. Também ganharam a responsabilidade 
de comprar novos veículos, por vezes, den-
tro da mesma equação financeira contra-
tual. Ao Governo Federal coube a parcela 
relativa ao desenvolvimento de alternativas 
atrativas para financiamentos e incentivos 
fiscais para a renovação das frotas de veí-
culos de transporte coletivo. 

Assim, podemos avaliar que para todos 
os setores envolvidos, o custo passou a 
fazer parte óbvia da mudança de ações e 
paradigmas, porém não poderia, em ne-
nhum momento, ser considerado como 
“moeda de troca” para o não atendimento 
a todo o projeto de acessibilidade que se 
desenhou para o país. 

A questão que ainda tem espaço e so-
brevida para discussões, que envolvem as 
atuais barreiras para tornar os sistemas de 
transporte acessíveis, ainda é a parcela dos 
governos (nas três esferas) que não foi exe-
cutada anteriormente, ou seja, a adequação 
da infraestrutura dos sistemas de transporte 

para proporcionar a plena acessibilidade 
aos espaços urbanos. 

 
O acerto de contas após 10 
anos

 
O tema não pode se tornar desgastan-

te, nem ao menos, esquecido, somente 
porque o prazo fatal passou. Agora é a 
hora do acerto de contas por parte do Go-
verno Federal para verificar se a frota está 
totalmente acessível, se os investimentos 
previstos foram devidamente realizados, se 
a operação está a contento, se o atendi-
mento está adequado, se reclamações ou 
falhas ainda persistem. 

Além do Governo Federal, responsável 
pelas disposições do Decreto nº 5296, os 
Governos Estaduais e Municipais também 
têm que avaliar os resultados, cobrar as 
falhas, corrigir os erros, avaliar as demandas 
e as ofertas. 

Porém, ainda temos pendências téc-
nicas relativas aos veículos do tipo Micro-
-ônibus, as chamadas “Vans” que operam 
no transporte urbano de muitas localida-
des, além dos taxis acessíveis e veículos 
de fretamento e turismo. 

É hora, portanto, do balanço final nos 
serviços de transporte público de passagei-
ros por ônibus. 

Depois disso, focar nos novos objetivos. 

Eduardo Cazoto Belopede 

é coordenador da Comis-
são de Estudo de Trans-
porte com Acessibilida-
de da ABNT e consultor 

da EB6 Desenvolvimento e Gestão de  
Projetos.
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Ator e modelo: Giovanni Venturini – Nanismo - 23 anos

Foto: Kica de Castro





PAINEL BLUEMETER COM
COMPUTADOR DE BORDO

EXCLUSIVO SISTEMA
Honda ULTRa SEAT

TRANSMISSÃO CVT CÂMERA DE RÉ
MULTIVISÃO

A Honda oferece o programa Honda Conduz, que conta com 

concessionárias e equipes de venda preparadas para atender clientes 

especiais, com agilidade no atendimento, rapidez na entrega, além 

de garantir total conveniência e tranquilidade na hora de adquirir e 

conduzir o Novo Honda Fit 2016 até sua garagem.

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modi� car equipamentos ou especi� cações técnicas sem prévia noti� cação. Garantia de 3 anos sem limite de quilometragem válida na rede de 
concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta � delidade a 
cor real do veículo, servindo apenas como referência. Consumo de combustível (km/l) para o Honda Fit 1.5 CVT: 8,34 km/l (etanol) e 12,27 km/l (gasolina) em ciclo urbano (cidade) e 9,90 km/l (etanol) e 
14,14 km/l (gasolina) em ciclo rodoviário (estrada). Classi� cação no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular: A. Consulte a disponibilidade dos itens de acordo com as versões.
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Pela 11º vez, eleito o 
melhor da categoria.


