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Trabalhando na 
contramão da crise

O 
Brasil está em crise ? Sim. Ela é econômica, política, moral... eu diria que é cultural até. 
Aliás, sempre digo isso: para mim o problema maior de nosso País, infelizmente, está 
na cultura do brasileiro. A cultura do “levar vantagem”, a da “preguiça”, a de “reclamar” 
de tudo, de “culpar sempre o governo” por todas as mazelas ao invés de fazer a sua 

parte... isso dentre tantas outras que daria aqui para escrever um livro citando. Sem generalizar 
é claro, mas uma considerável parcela da população é assim. Eu, sinceramente, desculpe-me 
quem pensa o contrário, prefiro trabalhar do que ficar me lamentando. Isso dá mais trabalho, 
lógico. Dói mais lutar do que choramingar, mas é mais produtivo. E acreditem, dá mais resultado !

Acabamos de vivenciar um exemplo disso: a Mobility & Show 2016. Quem participou como 
expositor ou visitou a feira teve a oportunidade de presenciar, em pleno fervor da “crise”, um 
evento maravilhoso, com mais de 40 empresas expondo seus produtos e serviços, dentre elas, 
15 marcas de automóveis, sendo 3 da chamada categoria Premium. Negócios sendo realizados, 
gente comprando, vendendo... pessoas alegres e felizes, com e sem deficiência, famílias reunidas, 
tudo num ambiente gostoso, limpo, bonito, organizado, acessível... expositores e visitantes satis-
feitos, música, arte, gastronomia, conhecimento, tecnologias assisitivas, automóveis e o direito do 
cidadão com deficiência, dos seus familiares e das pessoas com mobilidade reduzida à isenção 
de impostos em perfeita harmonia em um só lugar. Foram três dias onde praticamente ninguém 
ali sequer se lembrou da situação pela qual vive o Brasil hoje. E isso não é bom ? Foi ótimo !

Outro exemplo são os Jogos Rio 2016... por mais que eu não concorde com todo o dinheiro 
gasto de forma descontrolada e excessiva para receber esse evento em nosso País, onde é até 
desnecessário lembrar a situação da saúde, segurança, educação, enfim... Mas uma coisa é certa: 
um evento com essa grandeza e beleza, desvia um pouco os olhares e o coração do povo da 
tal “crise”. E gera trabalho, produtividade... esperança !

Nossa equipe de atletas paraolímpicos é prova de que o trabalho dá resultado... desafio a todos 
compararem nos Jogos Paralímpicos em setembro, quantas medalhas os atletas com deficiência 
ganharão. Vamos ver o número total de medalhas dos atletas nas Olimpíadas, sem deficiência, 
e depois ver o total de medalhas dos com deficiência... será incomparavelmente maior. Mas 
essa galera trabalha e muito para isso, e com o principal... com a alma e o coração ! E assim, o 
resultado é consequência. 

Acredito que, se Deus quiser, em setembro agora já teremos pelo menos a situação do impea-
chment resolvida e definida de uma vez por todas. Espero que com isso, algumas decisões e ações 
necessárias para uma nova arrancada em nosso País sejam tomadas e se inicie um novo cenário.

Mas o segredo de tudo, meus amigos, é trabalhar, com vontade, amor... olhar para frente e 
deixar a “crise” de lado, largar os pessimistas e reclamões falando sozinhos e produzir !!! Proble-
mas existem para serem resolvidos e as tempestades vem e vão... a vida é cheia delas, de todas 
as ordens e proporções. E falando em trabalho, tivemos e ainda teremos bastante, e contamos 
com todos para comemorar conosco, juntos como sempre, em nossa próxima edição, com o 
Especial de Aniversário de 19 anos da Revista Reação !

  
Grande abraço a Todos e vamos em frente !!!

editorial

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso

“Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem... Porque do cora-
ção procedem os maus pensamentos... São estas coisas que contaminam o homem...”

Mateus 15:18, 19 e 20
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Sidney Lissoni
Maestro e professor, ele é o criador do Método Lissoni de 

Musicalização e do Método Lissoni de Matemática, inseridos no 
Programa de Alfabetização Solidária do Rio Grande do Norte e 
Paraíba, em prefeituras e algumas escolas ligadas ao Sindicato 

dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (SIEEESP), 
proporcionando inclusão através da música

mas regulares, atendia um grupo de 8 crianças 
com casos de cegueira, baixa visão, Transtor-
nos do Espectro Autista, Síndrome de Down 
e hidrocefalia.

Hoje, é professor de Arte da Paschoal Carlos 
Magno, escola da Rede Estadual da cidade 
de Embu-Guaçu/SP, onde mora há 21 anos. 
Também é regente da Bateria Superação 
(grupo musical de 30 integrantes com déficit 
intelectual e outras deficiências assistidos pela 
Casa de David), além de ser o regente da 
Banda da Associação Cultural Bertinho Mandu, 
regente da Orquestra Lissoni (formada pelos 
dois grupos), além de dar aulas particulares de 
música para pessoas com e sem deficiência e 
palestrar sobre temas como: inclusão, música 
e educação inclusiva.

Otimista, alegre, divertido, sonhador e um 
verdadeiro estudioso da música e das po-
tencialidades das pessoas com deficiência, 
Lissoni é um exemplo de dedicação e amor. 
Em entrevista exclusiva à Revista Reação, o 
Maestro nos conta mais sobre seu trabalho 
e seus planos:

Revista Reação -  Como surgiu a ideia 
da Escrita Musical Lissoni ?

Sidney Lissoni - Aos 9 anos, em 1974, 
passei a estudar no Conservatório Bandeiran-
tes. Durante as aulas de solfejo, a maestrina 
parecia benzer a todos com aqueles gestos 
de regência, e a gente tinha que escrever 
com aqueles “taquinhos de golfe” as músicas 
que ela cantarolava. As notas eu sabia, mas 
as durações é que eram o mistério. Passei 

S
empre apaixonado pela música 
e por tentar entender como as 
coisas funcionam, Sidney Lissoni 
é, de formação, técnico em Me-
cânica de Precisão pelo Senai 

Suíço-Brasileiro. Também é formado em Arte 
e Música pela Universidade São Judas Tadeu 
e em Artes Cênicas pela Faculdade Paulista de 
Artes. Maestro, ele é especialista em Física da 
Música e Canto Coral pela Escola Federal de 
Engenharia de Itajubá/MG, Língua Portuguesa 

pela PUC-SP, 
p r o f e s so r 
Especialista 

em Alternati-
vas Metodológi-
cas para Aulas 
Inclusivas com 

Deficiência Visu-
al e Auditiva pela 
Universidade Es-
tadual Paulista em 

Rio Claro/SP, e em 
Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclu-
siva, pela UNESP-SP, quando defendeu a tese 
com o tema: “A Música Como Ferramenta de 
Educação Inclusiva – Escrita Musical Lissoni – 
Método Lissoni de Musicalização”.

Nos anos 80 e 90 criou e produziu vários 
jingles e trilhas sonoras para grandes empre-
sas, tevê e teatro. Mas foi a partir de 1992 
que sua vida passou a ser voltada à inclusão, 
quando começou a dar aulas de música em 
um colégio de São Paulo onde, além das tur-
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entrevista

então a fazer uma série de semicírculos 
na horizontal que equivalem a um tem-
po cada um e, conforme ela cantava, eu 
colocava um traço no início de cada nota. 
Assim, uma nota terminava quando outra 
começava, ou mesmo o silêncio. Depois 
eu as transcrevia para a partitura conven-
cional. Consegui então visualizar os valores 
e durações das notas. Aí sim eu comecei 
a aprender. Na verdade, a dificuldade não 
era musical, e sim matemática. Naquela 
época fui diagnosticado como disléxico, 
porém era moda ter dificuldades de apren-
dizagem e talvez o problema tenha se 
originado de uma má alfabetização em 
matemática. Contudo, aprendi a tocar ca-
vaquinho, violão, guitarra, bateria, teclado 
e outros instrumentos.

RR – Como percebeu que as pes-
soas com deficiência visual pode-
riam aprender música de uma outra 
maneira ?

SL - Em 1992, quando passei a mi-
nistrar aulas de música no extinto Exter-
nato Pequenópolis para um grupo com 
8 crianças cegas e ainda com diferentes 
características entre si (TEA, Hidrocefalia, 
Down, DI), eu acreditava que se enten-
desse como se processa o “colorido” dos 
sons para uma pessoa com deficiência 
visual, eu teria uma ferramenta única para 
minhas composições. Então, procurei na 
literatura como musicalizar cegos e nada 

encontrei. Estudei a Alfabetização do De-
ficiente Visual, alfabetizei-me em Braille, e 
tentei aprender a musicografia Braile. Esta 
última, para mim, é muito complicada. Em 
média são 8 signos Braile para falar de 
apenas uma única nota. A pessoa lê com 
as duas mãos, imagina os sons, decora o 
lido, e somente depois executa a peça. 
O processo é muito lento, inclusive o da 
aprendizagem, e deixa um hiato significati-
vo entre a leitura e a execução da música. 
Naquela época, passei a utilizar aquela 
ferramenta – semicírculos – só que para 
os cegos, em relevo,   passando a aper-
feiçoá-la. Ao longo desses 24 anos ousei 
muito junto aos meus alunos cegos, viden-
tes, e com outras características, criando 
também uma metodologia diferente das 
conservadoras: a Escrita Musical Lissoni 
(EML) e o Método Lissoni de Musicaliza-
ção. Somente com a EML o aluno cego 
lê uma partitura e toca simultaneamente, 
proporcionando novas sinapses (conexões 
neurais) que não foram exploradas até 
então. Lê a partitura com uma mão e 
toca com a outra ao mesmo tempo. Além 
disso, é a única em relevo no mundo que 
realmente serve para cegos e videntes 
sem necessitar de transcrição ou mesmo 
que o leitor seja musicalizado ou alfabe-
tizado. A pessoa faz sua primeira leitura 
instantaneamente.

RR - Como passou da escrita para 
a formalização do Método Lissoni ?

SL - Eu gravava minhas aulas em VHS 
e assistia várias vezes a fim de avaliar 
o processo de ensino e aprendizagem, 
e também para criar novas situações. 
Contrariando vários autores renomados, 
fundamentei meu raciocínio em saber 
ouvir, ouvir com qualidade, e criar um 
ouvido absoluto. Percebi então que estava 

quebrando paradigmas e que teria muito 
trabalho de pesquisa pela frente. Houve 
um aluno cego, João de 8 anos, que lia 
a partitura Lissoni com a mão direita e 
tocava o teclado com a esquerda, depois 
ele invertia o processo. Achei que todos 
poderiam fazer o mesmo e passei a utilizar 
tal recurso. Depois de aproximadamente 
um ano, revendo os filmes, notei que os 
alunos destros passaram a utilizar a mão 
de apoio (esquerda) em muitas ocasiões 
como principal. O inverso aconteceu com 
os canhotos. Isso mostrou-me que pas-
samos a realizar novas conexões neurais 
que não eram exploradas, até inibidas pela 
teoria que tudo para os cegos têm que 
ser linear. Todos eles tornaram-se mais 
criativos, equilibrados emocionalmente, 
e tiveram uma melhora significativa no 
entendimento da matemática, porém não 
podemos afirmar que foi somente pela 
música porque havia um trabalho muito 
grande feito em conjunto com a equipe 
especializada.

RR - Existem diferenças de apren-
dizado entre as pessoas cegas e vi-
dentes com a utilização do seu mé-
todo ?

SL - Acredito que tudo o que serve para 
os cegos têm que servir também para os 
videntes. Videntes no mais amplo sentido, 
todos que veem, disléxicos, sindrômicos, 
autistas, surdos.  Assim, tudo o que se cria 
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8 entrevista

tem a preocupação de se criar para todos. 
Partindo desta premissa, tudo é feito para 
a real inclusão e unificação. Há diferenças 
de aplicação do método, porque um dos 
fundamentos é que o professor tem que 
identificar como o aluno aprende, qual é a 
memória que ele está utilizando naquele 
momento, qual é sua bagagem emocional, 
quais são seus saberes e principalmente 
seus potenciais. Quando focamos nas 
características ampliamos a visão para o 
total das possibilidades e não mais nas 
deficiências. O Método Lissoni não é uma 
fórmula mágica, ou uma cartilha que deve-
rá ser seguida a todo o momento. Ele faz 
com que o professor deixe a ferramenta 
“Ready Mode” de lado porque nem sem-
pre o que está pronto servirá para todos, 
faz com que o professor fique atento às 
necessidades, às respostas inconscientes 
dos alunos, à sua evolução, e principal-
mente ao total das possibilidades. A EML 
é a única no mundo que é feita em relevo, 
tanto um vidente como uma pessoa com 
deficiência visual leem a mesma partitura 
sem necessitar de transcrição para tinta 
ou para o Braille, e nem mesmo requer 
que sejam alfabetizados. Crianças de 3 
anos conseguem ler partituras simples 
sem dificuldades.  

RR - Pelo método é possível cantar, 
tocar instrumentos, até onde se pode 
ir com ele ?

SL - A partitura Lissoni serve para 

todos os instrumentos, inclusive a voz. 
Sempre tive a preocupação de torná-la 
universal para que todos, e em qualquer 
lugar do mundo, tenham acesso. Tem 
uma simbologia muito simples, mas 
completa para suprir todas as necessida-
des de registros musicais. Duas grandes 
diferenças e que tornam a Lissoni mais 
fácil, é que os registros de durações das 
notas são colocados diretamente nos 
semicírculos com um traço, indicando 
o início da nota, e seu término coincide 
com o início da subsequente, ou do 
silêncio. Desta maneira, visualizamos o 
valor real das durações sem precisar 
decodificar figuras musicais ou signos 
em Braille. Famílias que têm filhos com 
deficiência visual costumam durante a 
fase de pré-alfabetização, escrever seus 
nomes em relevo, de trás para frente, e 
em caixa alta. Desta maneira a criança 
passa a reconhecer algumas letras do 
alfabeto. Somada esta técnica à cifra mu-
sical (nomenclatura em que os acordes 
– grupamento de notas musicais – são 
registrados com as letras maiúsculas: A, 
B, C, D, E, F e G) de maneira estilizada 
e despoluída ao máximo, chegamos à 
forma mais simples e eficaz dos registros 
das notas.

RR - Quais os benefícios da músi-
ca para as pessoas com deficiência 
visual ?

SL - A música é benéfica não só para 
as pessoas com deficiência visual, mas 
para todos. O fato de trabalhar com di-
versas áreas do cérebro de maneira que 
anteriormente não se trabalhava, produz 
várias sinapses (conexões neurais) que 
com outros métodos não são feitas. Há 
casos em que as PcD visuais passaram a 

ter com certa exatidão a noção de espaço. 
Desenvolvem-se a acuidade auditiva, o 
equilíbrio tanto físico como o emocional, 
a resiliência, além da música combater o 
preconceito e o isolamento de todas as 
pessoas com deficiência. Na alfabetiza-
ção em matemática comumente usam-
-se materiais concretos para o estudo de 
grandezas. Com a utilização do Método 
Lissoni, a representação gráfica é feita a 
partir das durações dos sons, intensidade, 
comprimento de ondas e andamentos 
das músicas.

RR - O que o Maestro aconselha 
para uma pessoa com deficiência vi-
sual que deseja aprender música ?

SL - Costumo dizer que conserva-
tórios, formol, azeite e geladeira têm a 
mesma função: conservar ! Mas se a pes-
soa tem facilidade para aprender através 
de métodos tradicionais deve procurar 
um conservatório musical, mas atente à 
forma com que são ensinadas as músi-
cas e técnicas. Se você está aprendendo 
tudo de ouvido, não precisa de professor. 
Torne-se um ! Pois a mente que aprende 
sabe ensinar. Experimente a Musicografia 
Braille, aprenda a tocar todos os instru-
mentos possíveis, e experimente também 
a Lissoni. Utilize as duas ou opte pela 
escrita que mais lhe agrada. Ouça de tudo 
com muita qualidade em suas audições. 
Reserve-se do direito de ser feliz no que 
ouve e, se o que ouvir lhe agredir, mude a 
maneira de ver o mundo. “Ouvir é abraçar 
com os olhos” !
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Rumo ao
transporte inclusivo

C
ontinuo relembrando as 

lutas protagonizadas por 

pessoas com deficiência 

em relação ao transpor-

te coletivo brasileiro 

desde 1980. O leitor poderá também 

observar as terminologias utilizadas tan-

to pela mídia como por pessoas com 

deficiência. Copiei ipsis litteris alguns 

trechos de cada matéria e, quando ne-

cessário, inseri meus comentários entre 

colchetes.

O processo de inclusão no trans-

porte público está andando? (Lean-

dra Migotto Certeza, Sentidos, ano 1, 

n.1, nov. 2001). “(...) Porém, quanto 

aos meios de transporte, segundo Car-

los Roberto Perl, administrador técnicos 

de transportes adaptados, o nosso país 

ainda se encontra comparativamente 

quase na Idade da Pedra”.

O novo trem da linha 5 - Lilás 

(Jornal da AME, ano VI, n.34, jul,/ago. 

2002). “Segundo o Diretor de Ope-

rações do Metrô, Décio Tambelli, (...) 

são várias inovações: Quanto à sina-

lização visual, em cada vagão haverá 

mapa eletrônico da linha, mostrando 

o posicionamento do trem em relação 

às estações (...). Haverá também si-

nalização luminosa de fechamento de 

portas para atender às necessidades 

das pessoas com deficiência auditiva 

(...). Quanto à sinalização sonora, foi 

instalado um sistema de informação di-

gitalizado (...). O novo trem terá espaço 

reservado para acomodar pessoas em 

cadeira de rodas.”

Acessibilidade em transporte 

público é abordada em encontro 

nacional (Jornal da AME, ano VI, n.42, 

nov,/dez. 2003). “A Associação Nacional 

de Transportes Públicos (ANTP) reali-

zou, em São Paulo, nos dias 10 e 11 

de novembro o II Encontro Nacional 

sobre Acessibilidade nos Transportes 

Públicos (...). O vice-presidente e diretor 

executivo da ANTP, Nazareno Stanislau 

Affonso, afirma que o engajamento foi 

muito positivo, superando as expectati-

vas” Este evento “apresentou os painéis: 

Acessibilidade nas Cidades, Legislação e 

inclusão Social, Mobilidade para Todos, 

Experiências Significativas, e Acessibili-

dade nos Transportes.”

Na Bahia, Justiça obriga que ôni-

bus interestaduais sejam acessíveis 

(Jornal da AME, ano VII, n.43, jan,/fev. 

2004). “Em setembro de 2003, uma de-

cisão antecipada e parcial do juiz federal 

da Bahia, Carlos D’Ávila, determinou que 

todas as empresas de transporte interes-

taduais teriam que dispor diariamente 

de pelo menos um ônibus adaptado em 

cada linha, que tivesse como ponto de 

partida o Estado da Bahia.”

Infraero quer aeroportos acessí-

veis (Jornal da AME, ano VII, n.46, jul,/

ago. 2004). A Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 

“responsável pela manutenção de gran-

de parte dos aeroportos brasileiros, as-

sinou, recentemente, um protocolo de 

intenções, junto a Secretaria Nacional 

de Direitos Humanos da Presidência da 

República para avaliação e melhoria das 

instalações dos principais aeroportos do 

país. Está presente em 65 aeroportos 

e 82 instalações de apoio à navegação 

aérea, em todo o Brasil.”    

Só 4,5% de frota de ônibus é 

adaptada para deficientes (Eduardo 

Scolese, Folha de S.Paulo, 1/12/04). 

“Pesquisa do Ministério das Cidades em 

218 municípios mapeou condições de 

acessibilidade ao transporte público. Re-

sumo: 18% (40 cidades) têm sistema 

de embarque via plataforma. 23% (50 

cidades) com elevadores nos próprios 

veículos. 22% (49 cidades) possuem 

sistema ‘porta-a-porta’, que busca e leva 

em casa 6.989 portadores de defici-

ência; outros 4.37 portadores estavam 

inscritos mas, pela falta de estrutura, 

não foram beneficiados, pois, de uma 

frota de 48.222 ônibus, apenas 2.191 

estavam adaptados”.   

Serra quer mais tempo para 

adaptar ônibus (Alencar Izidoro, Fo-

lha de S.Paulo, 14/7/05). “O governo 

José Serra (PSDB) quer mais um ano e 

dois meses de prazo para cumprir uma 

decisão judicial de 2004 que obriga a 

prefeitura a disponibilizar ao menos um 

ônibus adaptado para portadores de 
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deficiência em cada linha do transporte coletivo municipal. 

(...) A demora é alvo de crítica da presidente do Conselho 

Municipal da Pessoa Deficiente, Jô Nunes, para quem, além 

do fato de um ônibus por linha ser insuficiente, ‘é preciso 

considerar uma situação de emergência’.”,

Transporte acessível para pessoas com deficiência 

na zona Sul de SP (Jornal da AME, ano IX, n.56, mar./abr. 

2006). “Se depender da Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade Reduzida (Seped), muito em breve 

um trecho da zona Sul de São Paulo contará com transportes 

acessíveis par usuários com deficiência (...). Com atuação 

em parceria com vários outros órgãos governamentais, a 

secretária Mara Gabrilli vem driblando e superando a falta 

de recursos financeiros e, de quebra, a pouca experiência 

em administração pública.”

Um balanço sobre a acessibilidade nos meios de 

transporte (Jornal da AME, ano IX, n.60, nov,/dez. 2006). O 

Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir 

Fernandes, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da AME 

Das sete perguntas respondidas, destaca-se esta: “O senhor 

acredita que esta oferta atende à demanda existente?”. Res-

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e presidente reeleito 
da Associação Nacional do Emprego Apoiado 
(gestão 2016-2018)
E-mail: romeukf@uol.com.br  

coluna especial

posta: “Certamente ainda falta muito, mas temos pela frente 

oito dos 10 anos estipulados para chegar ao atendimento 

pleno Esse foi o prazo definido pelo decreto federal n. 5.296 

de dezembro de 2004. E nossas empresas já possuem pron-

tos seus planos de ação decenal para cumprir tal exigência.”

SPTrans oferece mais ônibus adaptados e acessíveis 

(Jornal da AME, ano IX, n.65, set,/out. 2007). De acordo com 

a Coordenadoria de Comunicação da SPTrans, “São Paulo pos-

sui 15.000 veículos de transporte coletivo em circulação. São 

ônibus e microônibus que atendem a cerca de 240 milhões 

de viagens por mês. Entre eles, cerca de 2.000 veículos são 

acessíveis para receber usuários em cadeira de rodas (...). Até 

o ano 2008, terá uma frota de 5.110 unidades acessíveis.”    

No próximo número, a Parte 5.
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AFECE 

A 
AFECE - Associação Fran-
ciscana de Educação ao 
Cidadão Especial, loca-
lizada em Curitiba/PR, 
completará 50 anos em 

2017 e sentiu em cheio o problema da 
queda de doações para manter o traba-
lho que faz em relação a 225 pessoas, 
de 2 a 62 anos, que são consideradas 
com “deficiência intelectual de alta es-
pecificidade” - o que quer dizer que 
possuem um grau de desenvolvimento 
semelhante ao uma criança de 8 meses 
a 2 anos - com grandes dificuldades de 
locomoção, alimentação, controle de 
esfíncteres, e higiene pessoal.

Fundada por um grupo de senho-
ras, sendo que duas tinham netos com 
deficiência, é mantenedora da Escola 
São Francisco de Assis, que começou as 
atividades em 1976. No ano anterior, o 
Departamento de Educação Especial da 
Secretaria de Estado da Educação ha-

via proposto que a entidade assumisse 
um programa escolar novo, destinado a 
pessoas com deficiência mental severa. 

 associações

Entidade enfrenta dificuldades para sua manutenção

O começo não foi fácil, até porque o 
acesso ao conhecimento era muito mais 
escasso naquela época.

Com o crescimento no número de 
alunos, em 2011 mudou-se para a atual 
sede no bairro de Tarumã, onde presta 
atendimento nas áreas de educação, 
saúde e assistência social, com foco 
na integração familiar, inclusão social e 
potencialização da autonomia pessoal. A 
entidade atende todos os graus de esco-
laridade da educação básica, sendo os 
educandos agrupados conforme idade 



e resposta cognitiva. “Somos totalmente 
a favor da inclusão nas escolas, quando 
possível, mas no caso dos nossos edu-
candos certamente a sociedade ainda 
não está pronta para atendê-los nas 
escolas regulares, por isso realizamos 
várias atividades externas para favorecer 
a inclusão social, que é a que acredita-
mos ser a mais importante”, 
explica Maíra de Oliveira, 
diretora geral da instituição.

A AFECE é totalmente 
gratuita e tem no momento 
uma fila de espera de 200 
pessoas. “Temos convênio 
com o município e o Estado 
do PR, ambos são parceiros 
do nosso trabalho, no entan-
to o custo do atendimento é 
muito alto. A despesa anual é de mais 
de R$ 1.500.000. Cerca de 34 % é cus-
teado pelo poder público, o restante é 

muito trabalho, renúncia fiscal, bazares, 
rifas, eventos. A sociedade vem cada vez 
mais adquirindo a cultura de doação, 
no entanto o momento financeiro faz 
com que as pessoas doem menos, o 
que está impactando muito na nossa 
manutenção”, conta a diretora.

Apesar das dificuldades financeiras, 
há vários planos para a 
continuidade do trabalho: 
“Temos muitas metas, en-
tre elas buscar a susten-
tabilidade da entidade, 
criando negócios sociais. 
Outra meta é a ampliação 
do atendimento nas áreas 
de saúde e atendimento 
integral”, finaliza Maíra, 
que disponibiliza no site 

da entidade (www.afece.org.br) várias 
maneiras sobre como os interessados 
podem contribuir.

associações

 

 

GRAND BRASIL

grandbrasil.com.br Puro Prazer de Dirigir

O programa BMW Preference garante a isenção 
de impostos para que pessoas com mobilidade

reduzida tenham acesso facilitado a toda tecnologia, 
segurança e o prazer de dirigir um BMW.

Na cidade somos todos pedestres.

GRAND BRASIL SÃO PAULO
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1357 - Vila Leopoldina
Tel.: 11 3883-7100
grandbrasil.com.br

Al. Amazonas, 832 - Alphaville Industrial - Barueri
Tel.: 11 3799-9000
grandbrasil.com.br

GRAND BRASIL ALPHAVILLE

BMW PREFERENCE NA GRAND BRASIL.

TUDO QUE UM BMW
TEM, COM AINDA
MAIS BENEFÍCIOS. 
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ASID: GESTãO PROFISSIONAL PARA ASSOCIAçõES

 associações

Muitas associações que trabalham com pessoas com defi-
ciência se deparam com um problema que, em geral, impacta 
diretamente o funcionamento: a gestão. Como administrar 
corretamente, gerir os recursos, adequar o funcionamento à 
legislação vigente e uma série de outras necessidades do dia 
a dia ? A ASID - Ação Social para Igualdade das Diferenças 
(asidbrasil.org.br) é uma entidade que trabalha nesse ramo. 
Sediada em Curitiba/PR, é qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A ideia surgiu em 
2008, a partir de um trabalho de graduação para a Universidade 
Federal do Paraná. A inspiração foi de Alexandre Amorim, na 
época aluno de Administração, com uma irmã com Síndrome 
de Down (hoje Diretor Executivo). Ele detectou a dificuldade 
de captação de recursos e gestão das instituições que atendiam 
pessoas com deficiência. A ele se uniu Luiz Hamilton Ribas, 
aluno de Economia, que trabalhou na proposta dentro da Em-
presa Júnior da UFPR (hoje Diretor de Marketing e Inovação). 
Em 2010, chegou o reforço de Diego Tutumi Moreira, também 
formado em Economia (hoje Diretor de Captação de Recursos). 
Os três fundaram então a entidade.

O objetivo é melhorar a qualidade de vida da pessoa 
com deficiência através de uma gestão profissionalizada 
das Escolas e Centros de Atendimento, que assim podem 
aprimorar a qualidade dos serviços e aumentar o número 
de vagas ofertadas para a comunidade. Os projetos são 
gratuitos para as instituições e, para desenvolver seu tra-
balho, a ASID recebe investimentos sociais, faz parcerias 
com empresas e angaria doações, não tendo recursos ou 
convênios governamentais. Hoje o time conta com cerca de 
20 pessoas e a ASID já impactou mais de 10 mil famílias de 
88 instituições, em quatro estados brasileiros, sendo que 
1.600 pessoas participaram de ações de voluntariado. Por 
seu trabalho, recebeu 11 prêmios, sendo o mais recente em 
maio passado, o “Melhor da Inovação”. Para Luiz Hamilton 
Ribas, o nome foi escolhido no sentido de “tratar os iguais 

com igualdade e os desiguais com as devidas necessidades, 
gerando uma igualdade nas diferenças”. “Nossa metodologia 
é própria e foi criada através de muitos estudos e visitas às 
instituições para pessoas com deficiência para identificar suas 
potencialidades e pontos a melhorar”, explica Ribas. Atual-
mente, a Rede ASID conta com 27 instituições de Curitiba 
e Região Metropolitana do Paraná, além de oferecer apoios 
pontuais a muitas outras.

Em relação aos problemas sempre crônicos de captação 
de recursos das instituições, agravados pela crise econômi-
ca, Ribas afirma que as entidades precisam pensar formas 
diferentes de angariar recursos e fidelizar seus doadores. 
“São inúmeras formas de captação seja através de eventos, 
junto a empresas privadas, através de convênios governa-
mentais, lançamento de produtos sociais e muitos outras. 
O importante é não cair em uma zona de conforto e achar 
que está tudo bem, mas sempre procurar estar próximo aos 
doadores, sejam eles pessoas físicas, empresas ou enviando 
uma excelente prestação de contas para que, quando uma 
crise chegar, esses públicos se mantenham fiéis à causa e 
ao impacto social que sua doação está gerando”, explica.

Em se tratando do terceiro setor, Ribas considera muito 
importante ter uma visão de empresa, pois apesar das 
entidades não dividirem lucro, ao final de cada exercício é 
preciso superávit para continuar atendendo. “Isso implica em 
deixar de lado qualquer tipo de visão passiva ou vitimista 
e tomarmos consciência de que todos são protagonistas e 
podem fazer acontecer independente do contexto”, aconse-
lha. As instituições que desejarem receber apoio da ASID, 
inicialmente começam participando dos eventos da Rede 
ASID e depois, conforme as possibilidades da Rede e inte-
resse da instituição, podem receber projetos de assessoria 
administrativa.



associações

ADERE vENDE PRODUTOS EM ShOPPING
A ADERE – Associação para Desenvolvimento, Educação e 

Recuperação do Excepcional (www.adere.org.br) estará por três 
meses, a partir de 29 de julho último, vendendo mais de 40 tipos 
de produtos para decoração, papelaria e uso doméstico em um 
quiosque do Shopping Center Norte, na capital paulista. A entidade 
foi criada em 1972 na Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo, 
e é uma instituição que incentiva a capacitação de pessoas com 
deficiência intelectual para que possam se colocar no mercado de 
trabalho e, com isso, obterem renda própria. Os itens são feitos 
com materiais recicláveis, doados pelos parceiros da entidade e 
produzidos em oficinas terapêuticas e de capacitação profissional. 
Os participantes aprendem técnicas de marchetaria em cipó, te-
celagem, mosaico e cestaria. A qualidade das peças confeccionadas garantiu dois prêmios Top 100 Artesanato do Sebrae, 
que reconhece a profissionalização do trabalho de artesãos de todo país.

A participação da ADERE no quiosque faz parte do projeto do Instituto Center Norte focado em mostrar ao público que, 
por meio de colaboração e incentivo, as pessoas em vulnerabilidade social podem desenvolver produtos atrativos e de qua-
lidade. A entidade é a segunda organização convidada a mostrar seus produtos no quiosque e toda a renda obtida com as 
vendas será investida nas atividades da instituição. O quiosque fica próximo à Praça de Eventos do Shopping Center Norte. 
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Lei de Cotas
completa 25 anos !

A 
Lei Federal Nº 8.213/91, 
mais conhecida como Lei 
de Cotas, fez aniversário 
em 24 de julho. Como 
todos já sabem, ela esta-

belece a obrigação de contratação de 
porcentagem de pessoas com defici-
ência ou reabilitadas, de 2 % a 5 %, a 
partir de 100 funcionários, dependendo 
do número total de trabalhadores nas 
empresas.

Apesar de seus 25 anos, na verda-
de, seu período de aplicação efetiva é 
menor. Sancionada em 1991, a Lei de 
Cotas só foi regulamentada cerca de 8 
anos depois, mas só em 2004, com o 
Decreto Nº 5296, que os critérios foram 
definidos mais claramente. Os resulta-
dos passaram a ser efetivos somente 
depois que começou uma fiscalização 
mais acirrada pelas superintendências 
regionais do Trabalho. 

De acordo com dados divulgados 
pelo Ministério do Trabalho, se seguis-

sem a lei, as empre-
sas brasileiras que 
se enquadram nas 
regras para admissão 
desses funcionários 
gerariam pelo menos 
827 mil vagas, mas 
as empresas geraram 

apenas 381.322 postos 
em 2014, conforme os re-

gistros da Relação Anual de In-
formações Sociais do Ministério 
(RAIS), o dado mais atual.

Ainda segundo o Ministério, 
foram aplicadas 4.363 multas 

por descumprimento das co-
tas em 2015, com valor total de  

R$ 159,3 milhões. O número representa 
acréscimo de 61 % em relação ao total 
de multas aplicadas no ano anterior. Em 
2014, foram 2.696 multas, com valor 
total de R$ 113,6 milhões.

Se a efetiva fiscalização é apontada 
como uma ferramenta indispensável 
para o cumprimento da lei, causou po-
lêmica em maio passado a decisão da 
Seção de Dissídios Individuais do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) que 
retirou multas aplicadas por descumpri-
mento da cota pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) do Paraná sobre a 
empresa American Glass Products do 
Brasil. Em decisão anterior, a companhia 
havia sido condenada a pagar R$ 10 
mil por profissional que faltasse para 
completar a cota exigida dela, mais  
R$ 200 mil por danos morais coletivos. 
A defesa da empresa argumentou que 
havia feito os esforços necessários para 
contratar os profissionais, publicando 
anúncios de suas vagas na Agência do 

Trabalhador (SINE) e na internet, sem 
sucesso. O relator do processo, minis-
tro João Batista Brito Pereira, disse na 
decisão que uma empresa não pode 
ser responsabilizada por seu insucesso 
após ter feito esforços para preencher 
a cota.

O que se passou a temer foi o fato 
de a decisão ter sido tomada em um 
órgão colegiado do principal tribunal 
para questões trabalhistas, o que pode 
indicar que ouros casos serão julgados 
da mesma forma. Em outras instâncias, 
já se discute, inclusive, uma aplicação 
diferente das cotas em empresas cuja 
maioria dos profissionais trabalham em 
áreas de risco, como na construção civil 
e no setor de óleo e gás e que, portan-
to, teriam poucos postos adequados a 
pessoas com deficiência. 

Com essa interpretação, a percenta-
gem mínima deveria ser aplicada ape-
nas nas funções que não envolvessem 
riscos físicos. 

Advogados especializados e entida-
des ligadas a pessoas com deficiência 
temem que se transforme em ten-
dência do Judiciário a relativização da 
aplicação da penalidade toda vez que 
houver uma circunstância que justifi-
que essa posição. De qualquer forma, 
são inegáveis os avanços que a Lei de 
Cotas trouxe à questão da empregabili-
dade da pessoa com deficiência. Muitas 
empresas desenvolveram programas 
específicos para essas contratações, 
promovendo acessibilidade nos locais 
de trabalho e inclusão efetiva desses 
trabalhadores. A lei em si é considera-
da modelo e um exemplo para outros 
países.

movimento
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Avanços e desafios nos 
25 anos da Lei de Cotas

E
m Julho de 2016 a lei de co-
tas (Lei Nº 8.213/91 art. 93) 
completa 25 anos, o que nos 
oferece uma oportunidade de 
avaliar o quanto avançamos, 

o que aprendemos e quais os desafios 
pela frente.

Nesse período, temos menos de  
400 mil empregos formais ocupados por 
pessoas com deficiência. Em um país com 
45 milhões dessas pessoas e menos de um 
milhão de vagas criadas pela lei de cotas, não 
acho um bom resultado “apenas” 400 mil 
empregos formais preenchidos.

De todas as empresas com mais de  
100 funcionários e, assim, obrigadas a con-
tratar de 2 % a 5 % desses trabalhadores, 
poucas realmente se empenharam em fazê-
-lo e, quase todas, só iniciaram essa tare-
fa ao serem cobradas pela fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Ministério Público 
do Trabalho. Entendo assim que, sem fisca-
lização e multas significativas, não teríamos 
nenhum resultado.

Avançamos em conhecimentos e solu-
ções na promoção da acessibilidade, fator 
fundamental para a qualidade da inclusão, 
desde a educação até às empresas e cida-
des. Mesmo assim, ainda pagamos o preço 
de termos um sistema educacional ruim e 
um déficit de 10 anos entre a escolaridade 
dessas pessoas, se comparadas às pessoas 
sem deficiência. Isso se reflete na qualidade 
das entregas e na ocupação apenas de vagas 
bastante operacionais pela maioria das já 
contratadas.

Aprendemos que o processo de inclusão 
nas empresas hoje é resultado de tudo o 
que o Brasil, governos e cidades investiram 
em educação e acessibilidade, de como as 
famílias e pessoas com deficiência conhe-
cem sobre seus direitos e potencialidades 
e, ainda, de quantas oportunidades foram 
criadas para realmente diminuir tantas desi-
gualdades. A oportunidade criada pela Lei de 

Cotas não basta, pois, após ser contratada, 
a falta de oportunidades na vida da pessoa 
lhe condenará a resultados piores do que 
pessoas que tiveram muitas chances na vida. 
Nesse momento, a meritocracia pura pode 
prejudicar mais do que ajudar, tornando a 
pessoa com deficiência sempre “abaixo da 
média” na empresa.

Há muitos desafios pela frente para todos 
que buscam igualdade de oportunidades e 
trabalho decente. O governo não pode deixar 
que a força das ações afirmativas diminua, 
pois, a partir dela, reais conquistas aparecem 
e, sem elas, são insignificantes os avanços.

As empresas precisam ampliar a qualida-
de na inclusão e na acessibilidade. Empresas 
na época de crescimento econômico im-
pactam psicologicamente as pessoas que 
se tornam mais acolhedoras, pacientes e 
dispostas a atuar pela inclusão. No entanto, 
ao entrar em crise, muitas pessoas miram 
como primeiras a serem cortadas as pes-
soas com deficiência, prejulgando menor 
desempenho ou mais trabalho para que 
esse desempenho seja equivalente ao das 
pessoas sem deficiência.

O desafio para as famílias é mudar a 
cultura assistencial para uma cultura que 
realmente tenha o protagonismo como ca-

racterística. Vejo que, na crise do emprego, 
muitos tentam “se esconder” na condição 
de pessoa com deficiência, como se isso 
fosse um escudo à prova de desemprego. 
É fundamental que cada um se desenvolva 
e adquira mais conhecimentos e habilidades 
profissionais que os façam bons profissionais 
e que tenham uma carreira, não apenas um 
emprego.

E fica para toda a sociedade ampliar o 
respeito pela diversidade e pelos direitos 
humanos para que todas as melhorias resul-
tantes dessa postura possam, efetivamente, 
existirem. Pequenos gestos realizados in-
dividualmente, juntos constroem a cultura 
inclusiva que tanto precisamos para avançar 
e vencer desafios.

 empregabilidade por Adriano Bandini

Adriano Bandini
Adriano Bandini é psicólogo, 
especialista em Diversidade 
e Inclusão, professor do Cur-
so da Pós-Graduação em 

Diversidade e Inclusão da Faculdade Mauá 
de Tecnologia, especialista em Diversidade 
do Citi Brasil, membro da Subcomissão de 
Diversidade da FEBRABAN, facilitador do 
Curso “Sou Capaz” da FIESP e palestrante.
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Metalúrgica paulista 
bate meta da Lei de 
Cotas por 13 anos !

A 
Cinpal – Companhia Indus-
trial de Peças para Automó-
veis, localizada em Taboão 
da Serra/SP, é a maior fabri-
cante nacional de autope-

ças. Ela detém um recorde: depois de 16 
anos de estabelecimento de um programa 
específico para contratação e manutenção 
de funcionários com deficiência, há mais 
de 13 consegue ultrapassar o número 
exigido pela Lei de Cotas, que estabelece 
uma porcentagem equivalente ao número 
total de contratados.

Hoje trabalham na empresa 94 funcio-
nários com deficiências auditivas, físicas, 
visuais e intelectuais, que atuam na Produ-
ção, Ferramentaria, Controle de Qualidade, 
Almoxarifado, Expedição de Produtos, Ma-
nutenção e Administração. Antes mesmo 
do programa ser sistematizado, a Cinpal 
tinha experiência nessas contratações: o 
funcionário de número 4 da empresa era 
surdo e ficou por lá 40 anos, até falecer. 
Também tiveram um chefe de Controle de 
Qualidade cego que trabalhou por 35 anos 
na empresa.

Com o advento da Lei de Cotas, essas 
experiências e iniciativas, até então ale-
atórias e informais, serviram de base no 
hoje denominado “Programa de Inclusão 
de Deficientes”. O início do projeto foi em 
02/01/2001, tendo sido preparado durante 
todo o ano anterior. “Na ocasião, ainda esta-
va indefinido, confuso seria a palavra mais 
adequada, qual seria o Ministério respon-
sável pela fiscalização da referida Lei. Em 
função disso, firmamos um acordo com o 
Ministério Público do Trabalho e nos com-
prometemos em adequar a empresa num 
prazo de 5 anos”, lembra José Mileski da 
Cruz, gerente de Recursos Humanos. Ele 

conta que, no início, a fiscalização era feita 
pelo Ministério da Previdência, passando 
depois ao Ministério do Trabalho, mas ne-
nhum dos dois deram informações claras 
ou suporte. Tentaram também várias enti-
dades, mas a ajuda foi pouca. Desse modo, 
criaram o próprio programa, partindo do 
zero, estabelecendo as premissas básicas 
que os norteiam até hoje.

Desse modo, consideram que a pes-
soa com deficiência não é incapaz, apenas 

trabalho

possui limitações para o exercício de uma 
tarefa ou atividade. Um exemplo clássico, 
que o gerente gosta de citar, é o do surdo. A 
audição é fundamental para um profissional 
que afina instrumentos musicais, mas é 
totalmente dispensável para quem trabalha 
com níveis de ruídos elevados como, por 
exemplo, uma forjaria.

Também não fazem mudanças nos lo-
cais de trabalho, apenas pequenas adapta-
ções para não criar ambientes discrimina-
tórios. São todos considerados empregados 
comuns: garantido o direito de acesso, não 
devem ter nenhum tipo específico de be-
nefício ou direitos diferentes dos outros 
funcionários. São cobrados, premiados ou 
punidos como qualquer um e as atividades 
desenvolvidas não podem comprometer a 
produtividade e a qualidade dos produtos 
ou serviços.

Quando o programa começou, um en-

“Nunca sofri preconceito. Eu sou uma pessoa que sempre ajuda os outros. Todo mundo me adora e 

eu me dou bem com todo mundo. Dizem que eu sou o animador no trabalho, estou sempre feliz”. 

Gideão da Silva Lima - Ferramentaria



“Desde quando entrei na Cinpal, tenho 

apoio de todos os colegas. Eles me 

ensinaram o serviço e até fizeram 

adaptações para que eu não tivesse 

dificuldade de acesso ao local de trabalho”. 

Renildo Alcântara da Silva 
Programação e Controle de Produção

trabalho

“No começo a gente fica meio pensando a dificuldade que vai ter para arrumar um outro empre-

go, de uma pessoa aceitar a gente para um trabalho novamente, mas como Deus abriu a mão 

eu consegui este emprego melhor do que eu queria”.  

 Rogério da Silva – Almoxarifado Geral

genheiro especialista em ergonomia orien-
tou na identificação dos possíveis postos 
de trabalho que poderiam ser ocupados 
e foi feito um trabalho de conscientização 
das chefias e colegas de trabalho por meio 
de palestras e oferecimento de cursos de 
Libras. Deu tão certo que, em janeiro de 
2013, dois anos antes do acordo estabele-
cido com o Ministério Público do Trabalho, 
a meta foi atingida.

Mileski conta que, além de dificuldade 
por serem pioneiros e não terem ajuda, en-
frentaram também o grau de escolaridade 
e a formação profissional dos pretenden-
tes, que era baixa, o que os fez montarem 
programas específicos de treinamento. As 
próprias pessoas tinham medo de perder o 
benefício que recebiam da Previdência se 
arrumassem um emprego. Isso foi revolvido 
mais recentemente com a mudança da lei 
que permite agora a volta do benefício no 
caso de perderem o emprego. 

“Atribuímos este sucesso ao comprome-
timento de todos: diretoria, gerência, chefia 
e funcionários, que desde o início se enga-
jaram no projeto, não como um modismo 
passageiro, mas como uma atitude de uma 
empresa cidadã, que nunca se valeu ou 
utilizou as dificuldades encontradas como 
desculpa para o não cumprimento da Lei 
de Cotas”, explica o gerente. Ele diz que a 
empresa sempre foi muito resistente na 
divulgação de seus programas, pois acredita 
que estas atitudes deveriam ser encaradas 
naturalmente e não como uma exceção à 
regra ou um ponto fora da curva.

“Eventualmente divulgamos com o ob-
jetivo de servir de exemplo e de motivar 
outras empresas a adotarem a mesma pos-
tura”, garante Mileski. “O maior fator limita-
dor para a inserção no mercado de trabalho 
não é a eventual deficiência apresentada, 
mas sim o preconceito presente na maioria 
das pessoas”, conclui.

Programa Viver Eficiente 
traz novo formato

O programa Viver Eficiente está de 
cara nova após comemorar 1 ano de 
existência. Com o afastamento até ou-
tubro de Caroline Marques, que rece-
beu um novo desafio profissional, as te-
linhas têm conhecido o lado artístico da 
fotógrafa Kica de Castro, que além da 
direção, agora apresenta o programa.

Sem pretensão de ser uma apre-
sentadora profissional, Kica deixa os 
bastidores e traz consigo um novo 
formato que vem agradando ao públi-
co e a direção geral da emissora. Euds 
Ricardo, diretor geral da TV Cidade, 
afirma que não é uma surpresa, pois 
desde o começo o nome de Kica 
estava previsto para apresentação do 
programa. “Parece que já tem uns 10 
anos de experiência na frente das 
telinhas. Faz com muita naturalidade 
e de forma bem espontânea”, ressalta 
Euds. A equipe também cresceu tra-
zendo Everton Alvim como diretor de 
imagem para as matérias externas. A 
feira MOBILITY & SHOW 2016 pôde 
conhecer um pouco da nova propos-
ta de levar informações relevantes ao 
universo da diversidade com muita 
descontração e bom humor. Quem 
quiser conferir, os links estão no canal 
do Youtube da TV Cidade 8. 

Viver Eficiente vai ao ar todo do-
mingo, às 14h, pela TV Cidade – 
Osasco/SP. O programa pode ser 
visto pelo canal 08 da Cabonnet 
Osasco, em tempo real, pelo site da 
emissora: www.tvcidadenet.com.br e 
pelo canal do Youtube: TV Cidade 
8. Mais informações: vivereficien-
te@gmail.com ou pelo Facebook: 
www.facebook.com/Viver-Eficiente-
-1591221091162032/?fref=ts 
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Modelo social da 
deficiência: fase 2

A 
frase mais repetida por to-
dos os que trabalham com 
a inclusão de pessoas com 
deficiência é: “A Inclusão é 
um processo”.

Nós a falamos para nós mesmos e 
também para nossos companheiros de 
estrada em momentos de comemoração 
e também para nos animar frente a um 
aparente retrocesso. Essa frase tem com-
plementos e o mais frequente deles é o 
que compara nosso trabalho árduo ao das 
formiguinhas. Nesse caso, lembro sempre 

de uma observação 
de Rosangela 
Berman Bieler: 
“Torço para que, 
um dia, esse formi-
gueiro tão grande, 
que construímos 
com tanto afinco, 
mas sem que a 
sociedade veja, 

exploda como um vulcão, espalhe-se 
por uma área enorme e seja visto por 
todos !”.

Bem, falar que a inclusão é um processo 
significa dizer que ela muda, à medida que 
avança, encontra dificuldades, dá um passo 
atrás até descobrir outros caminhos – sem-
pre na interação com as pessoas, com os 
fatos e as circunstâncias de cada tempo e 
momento.

Significa também dizer que a inclusão 
nasce dentro de cada um de nós – mesmo 
naqueles que se acham inclusivos. Sempre 
temos algo a aprender, há sempre mais 
uma fronteira para transpor.

Se a inclusão é dinâmica, como ela está 
em 2016 ? Ainda é a mesma de quando 
surgiu, mais ou menos em meados da dé-
cada de 1990 ?

Izabel Maior e Benilton Bezerra Jr. 
abordaram de forma brilhante a fase atu-

al do modelo social da deficiência, cujo 
conceito chave é “inclusão” no programa 
“Café Filosófico”, exibido recentemente 
pela TV Cultura Fundação Padre Anchieta 
e disponível em duas versões (com 48 
minutos e 1h52 de duração). 

O programa tem por título “Deficiências 
e Diferenças”. Em tom coloquial, Izabel 
começa sua fala do começo, ou seja, dos 
primórdios da História da Humanidade, 
afirmando que a Diversidade sempre exis-
tiu, pois é intrínseca ao ser humano. A 
despeito deste fato, a História revela como 
o convívio entre diferentes é difícil, seja na 
Antiguidade ou no mundo contemporâ-
neo. Temos dificuldade em atribuir valor 
às diferenças, ainda que nosso mundo 
seja cada vez mais compartilhado. São as 
diferenças que nos fazem pessoas únicas 
e singulares, são elas que mostram o que 
somos e as nossas potencialidades.

A despeito disso, temos dificuldade em 
“achar bonito o que não é espelho”, como 
Caetano Veloso sintetizou em “Sampa”, 
lembrada por Izabel. Ao não valorizar a 
diferença, atribuímos rótulos às pessoas, 
que muitas vezes as inferiorizam, desta-
cando apenas um de seus atributos e 
nem sempre de forma elogiosa. Elas são 
identificadas e reduzidas a uma única ca-
racterística. Assim, a exclusão é imposta 
por uma sociedade supostamente feita 
para pessoas “normais” – seja lá o que 
isso quer dizer...

Ao longo da História – e até hoje - pes-
soas com deficiência têm sido segregadas, 
discriminadas, isoladas. Também foram 
aceitas e ocuparam cargos e funções nos 
seus grupos. Sobreviveram a guerras, a 
preconceitos e a catástrofes naturais. A 
tecnologia tem sido uma aliada importan-
te, abrindo possibilidades até então inima-
ginadas; os Direitos Humanos inspiraram 
leis, princípios e posturas de aceitação e, 
mais do que isso, de valorização do outro 
como ele é.

Após muitas voltas e peripécias, che-
gamos ao século 20.

O modelo médico, vigente em meados 
do século 20 aproximadamente, consi-
derava apenas a lesão, que resultava em 
deficiência. O olhar médico se considerava 

olhar inclusivo por Marta Gil



único e soberano; em contrapartida, a 
pessoa com deficiência era reduzida à 
condição de “paciente” e, como tal, devia 
exercitar a “virtude da paciência”, pois era 
vista como vítima, alvo de infortúnio ou de 
tragédia pessoal. Inspirava piedade e dó; 
seus familiares a viam como “uma cruz” a 
ser carregada com resignação. Não tinha 
vez e nem voz.

A crítica a esse modelo (ou paradig-
ma), veio das próprias pessoas com de-
ficiência, que identificaram a confusão 
que era feita entre a “lesão” (situação 
objetiva) e a condição de “deficiência” 
(o modo como a lesão impacta a per-
formance das pessoas na sociedade, 
uma experiência subjetiva). Essa per-
formance depende da interação entre 
as condições oferecidas pelo ambiente 
(entenda-se “acessibilidade”, no sentido 
mais amplo do termo) e as condições de 
funcionalidade do indivíduo e de suas 
particularidades.

Portanto, a deficiência é relacional, 
como definiu Izabel com precisão; ela 
não é o aspecto biológico, mas sim o re-
sultado da interação indivíduo/sociedade. 
O modelo social introduziu os conceitos 
de “autonomia” e “vida independente”, 
que emergiram com ênfase, como ban-
deiras de luta. A Vida Independente se 
tornou uma filosofia e um movimento 
social, inicialmente na Califórnia, na es-
teira do movimento hippie, do rock, do 
Flower Power e da Internet.

É fácil entender a força e a sedução 
exercida por estes conceitos: após sécu-
los (ou mesmo milênios) sem direito a 
expressar desejos, emoções e opiniões, 
dependendo da caridade e da boa vonta-
de da Igreja, da família ou de pessoas “de 
bom coração”, era chegado o momento 
de soltar o grito preso na garganta. De “ser 
gente”, como diziam os antigos. De decidir 
que roupa vestir, mesmo sem poder esti-
car o braço para pegá-la no guarda roupa, 
de decidir o que fazer da própria vida.

Agora estamos adentrando a tal “fase 
2” que está no título deste texto, segundo 
a análise de Izabel e Benilton: os valores 
da cooperação, da solidariedade, da inter-
dependência e da complementaridade se 

REFERÊNCIAS

Izabel Maior - Médica, liderança do movi-
mento político das pessoas com deficiência, 
tendo participado dos debates da Assembleia 
Nacional Constituinte (1987-1988) e da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência pela ONU, ratificada em 2008 com 
status constitucional. Ela foi a primeira pessoa 
com deficiência a comandar (2002-2011) a 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica, antiga Coordenadoria Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
CORDE/SEDH-PR.

Benilton Bezerra Jr. - é Psiquiatra e psica-
nalista. http://www.institutocpfl.org.br/cultura/
palestrante/benilton-bezerra-jr

Programa Café Filosófico - http://www.
institutocpfl.org.br/cultura/2015/09/01/defi-
ciencias-e-diferencas-com-izabel-maria-maior-
-versao-na-integra-legendada/ 1h52 e http://
www.institutocpfl.org.br/cultura/2016/06/20/
deficiencias-e-diferencas-com-izabel-maria-
-maior-versao-tv-cultura/ - 48 minutos

fazem mais presentes, juntamente com o 
conceito de “apoio”. Afinal, todos precisa-
mos de apoio, desde o nascimento até 
a velhice. “Nenhum homem é uma ilha, 
completo em si próprio; cada ser humano 
é uma parte do continente, uma parte de 
um todo”, como bem sabia John Donne.

O desafio é conjugar apoio e vonta-
de própria, é somar apoio e respeito à 
opinião, à capacidade de decisão e ao 
exercício de direitos e da cidadania. Esse 
é o próximo passo, a próxima fronteira 
da Inclusão.

Bem vinda Fase 2, que nos torna mais 
humanos e solidários !

olhar inclusivo

 Marta Gil é Consultora na 
área de Inclusão, Coordena-
dora Executiva do Amankay 
Instituto de Estudos e Pes-
quisas (www.amankay.
org.br), responsável pela 
concepção do DISCOVER 
–  primeiro jogo corporati-

vo sobre Inclusão, responsável pela elaboração da 
Metodologia SESI SENAI de Gestão da Inclusão, 
pesquisadora; conteudista de EAD e vídeos; Fellow 
da Ashoka Empreendedores Sociais, Conselheira do 
DIVERSA (IRM). Colaboradora da Agenda Pessoa 
Portadora de Eficiência, autora do livro “Caminhos 
da Inclusão - a trajetória da formação profissional 
de pessoas com deficiência no SENAI-SP” (Editora 
SENAI, 2012) e organizadora do livro “Educação 
Inclusiva: o que o professor tem a ver com isso ?”, 
USP/Fundação Telefônica/Ashoka, prêmio Impren-
sa Social. www.facebook.com/martaalmeidagil

IPO abre filial 
na capital paulista

O IPO - Instituto de Prótese e 
Órtese abriu uma filial no bairro de 
Pinheiros, zona oeste da capital pau-
lista. Instalada desde 2002 na cidade 
de Campinas/SP, a empresa atua 
no desenvolvimento de equipamen-
tos tecnológicos para reabilitação. 
“Nossa filosofia de trabalho é pro-
porcionar reabilitação por meio da 
aplicação de dispositivos específicos 
em um centro voltado à recuperação 
e não à comercialização de produ-
tos ortopédicos”, explica José André 
Carvalho, fisioterapeuta, protesista, 
ortesista e doutor em Ciências da 
Cirurgia pela Unicamp, que dirige o 
instituto. Além de atender pacientes 
de todos os estados brasileiros e 
de todas as idades, o IPO também 
apoia diversos atletas de alto rendi-
mento, inclusive alguns profissionais 
que representarão o Brasil nos Jogos 
Paralímpicos do Rio de Janeiro.
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Uma escola com 
vocação inclusiva !

R
ecentemente, em junho 
passado, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) precisou 
julgar uma ação direta de 
inconstitucionalidade apre-

sentada pela CONFENEN - Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, 
que era contrária à determinação da Lei 
Brasileira de Inclusão no item que determi-
na às escolas privadas o recebimento de 
matrículas de alunos com deficiência no 
ensino regular e promova as adaptações 
necessárias, sem repassar custos extras 
às famílias. O pleito da CONFENEN foi 
rejeitado pelos ministros, mas revela uma 
das facetas das dificuldades que as famí-
lias encontram na hora de procurar uma 
escola para seus filhos com deficiência.

Um exemplo de inclusão escolar é o 
trabalho do Colégio Pauliceia, na zona sul 
da capital paulista, que atende desde a 
Educação Infantil (a partir de 2 anos) até 
o Ensino Médio. O colégio possui hoje 
550 alunos, sendo 20 % deles com al-
gum tipo de deficiência ou dificuldade de 
aprendizado, a metade com Transtornos 
do Espectro Autista (TEA).

O colégio foi fun-
dado em 1960, por 
Juracy da Silva Trunci, 
mãe da atual direto-
ra, Carmen Lydia 
da Silva Trunci de 
Marco. Desde aque-
la época, sempre foi 
aberto a todas as 
crianças, atendendo 
alunos que necessitavam de algum tipo 
de atenção especial. O trabalho sistêmico 
de inclusão começou em 1978, quando 
Carmen Lydia, que é pedagoga e psicóloga 
escolar e clínica, assumiu a direção.

“O Pauliceia é uma escola regular, 
que acolhe a diversidade, na qual cabe a 
deficiência”, explica a diretora. “O estudo 

constante e o bom trabalho fez com que 
fossemos reconhecidos como referência 
nacional nessa área e, ao longo do tem-
po, o número de alunos atendidos foi se 
ampliando”, conta a diretora.

Para Carmen Lydia, a inclusão é 
uma filosofia de vida. Ela considera que 
crianças e jovens sem deficiência se 
beneficiam muito com ambientes que 
valorizam e respeitam a diversidade, 
preparando-as para o mundo real. “A 
trajetória exigiu muita persistência e cora-
gem”, ela lembra. “Houve um tempo que 
nossa escola era discriminada por aten-
der alunos com deficiência, mas quando 
as famílias perceberam os ganhos reais e 
o bom desenvolvimento de seus filhos, 
tanto no aspecto pedagógico como na 
formação de valores, passou a existir 
uma parceria maravilhosa que a todos 
beneficia”, garante.

Sempre que necessário, todas as famí-
lias recebem apoio e suporte. A equipe 
é composta por educadores, psicólogos, 
psicopedagogos, terapeutas ocupacio-
nais e profissionais que se identificam 
com os valores da escola. Os professores 
recebem um treinamento contínuo.

Sobre o número expressivo de alunos 
com TEA, a diretora afirma que a escola 
não atende a patologia, mas foca na pos-
sibilidade de desenvolvimento de cada 
um. Em 2002, Carmen Lydia foi procu-
rada por Margarida Hoffman Windholz, 
uma profissional considerada referência 
no tratamento de pessoas com proble-
mas de desenvolvimento, incluindo o 
autismo. A proposta era trazer para a 
escola uma metodologia considerada 
padrão de tratamento no exterior, a Aná-
lise do Comportamento Aplicada (ABA). 
A diretora já tinha um vínculo anterior 
com a especialista e muita confiança no 
trabalho dela. Esse foi o início do trabalho 
mais direcionado à área, o que acabou 

 educação



OS NúMEROS DA  
EDUCAçãO

Em debate na Câmara Federal, 
em 14 de julho, o diretor de estatís-
ticas educacionais 
do INEP  - Instituto 
Nacional de Estu-
dos e Pesquisas, 
Carlos Eduardo 
Moreno Sam-
paio, afirmou que 
existem no Brasil 
atualmente 108.695 escolas que 
atendem cerca de 930 mil alunos 
com deficiência. Sendo que,  81 % 
desses alunos estudam em institui-
ções públicas e 19 % em privadas.

A maior parte desses alunos  
(69 %) possui deficiência intelec-
tual e, aproximadamente 15 %, 
deficiência física. Quando inspe-
cionadas, 65 % dessas escolas não 
possuíam instalações adequadas 
para atender pessoas com defici-
ência, e apenas 24 % utilizam o 
Atendimento Educacional Especia-
lizado (AEE).

Apenas 43 % dos alunos com 
cegueira se beneficiam do AEE. Ain-
da segundo o INEP, 453 mil alunos 
com deficiência iniciam o ensino 
fundamental, porém apenas 8.545 
ingressam no ensino médio.

transformando a escola numa referência 
nesse tipo de atendimento.

“No entanto, não cabe à escola diag-
nosticar e sim, conhecendo as caracterís-
ticas do aluno, pensar estratégias que o 
façam aprender melhor. Esse é o nosso 
papel”, garante Camen Lydia. Ela conside-
ra que a inclusão tem que ser boa para 
todos, sempre uma via de mão dupla. 
Cabe à escola encaminhar cada aluno a 
dar o seu melhor. “É um grande desafio, 
mas torna-se extremamente gratificante. 
Observamos que todos ganham cons-
truindo um mundo melhor”, ela afirma.

Aos pais que buscam uma escola para 
matricular seus filhos ela recomenta que 

educação

haja transparência e clareza, tanto da par-
te da família, quanto da escola. A partir 
desse princípio, haverá um diálogo que 
poderá trazer frutos positivos para todos. 
“Família e escola devem estar sempre 
do mesmo lado, lutando pelos mesmos 
objetivos e tornando melhor a vida de 
seus filhos e alunos”, garante a diretora.

Para ela, com objetivos claros, me-
todologia comprovada e parceria com 
a família, as escolas podem evoluir 
nos processos de inclusão. “É urgente 
que esse processo se efetive. Persis-
tência e comprometimento tornarão 
nossas escolas cada vez melhores”, 
ela acredita.
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Rosinha da ADEFAL assume a  
Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência !!!

A 
Revista Reação, em sua 
edição Nº 110 - de maio/
junho de 2016 - noticiou 
que Marco Antonio Ferreira 
Pellegrini, ex-secretário ad-

junto da Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, em São Paulo, seria o 
novo titular da pasta, acompanhando toda 
a imprensa e a própria Secretaria paulista 
que publicou a notícia em seu site oficial.

Porém, em 20 de junho, logo após a 
publicação da revista e toda a imprensa 
já também ter noticiado Pellegrini como 

secretário, o Diário Oficial da União trouxe 
a nomeação de Roseane Cavalcante de 
Freitas, a Rosinha da ADEFAL, como sendo 
ela a nomeada como secretária, assumindo 
então a pasta nacional mais importante para 
as pessoas com deficiência.

Rosinha tem uma carreira de militância 
e política bastante reconhecida nacional-
mente. Ela é ex-vereadora e foi também 
deputada federal por Alagoas, filiada ao 
PTdoB, ela ocupava o cargo até assumir a 
pasta nacional, da secretária de Defesa da 
Mulher e dos Direitos Humanos em Alago-
as. Seu nome político vem da atuação na 
presidência da Associação dos Deficientes 
Físicos de Alagoas (ADEFAL).

A indicação de Rosinha para o cargo de 
secretária especial dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência foi feita ao ministro da Justi-
ça Alexandre Moraes pelo senador Romário 
(PSB/RJ).

A Secretaria Nacional, agora assumida 
oficialmente por Rosinha da ADEFAL, che-
gou a ser extinta pelo presidente interino 
Michel Temer com o fim do Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos, mas acabou sendo recriada a 
pedido do movimento da PcD pela Medida 
Provisória Nº 728, de 23 de maio último.

A Revista Reação em seu nome e em 
nome de todo o movimento da pessoa com 
deficiência no Brasil inteiro, deseja boa sorte 
e sucesso à querida Rosinha da ADEFAL 
frente à pasta da Secretaria Nacional !

 política
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Legado... Legado da Copa... 
Legado da Rio 2016... Legado...

C
omeçamos nosso trabalho 
em junho de 2013... Epe-
rávamos receber “Legados 
de Acessibilidade” da Copa 
de 2014. Pouco ou quase 

nada ficou.
Estamos em 2016... E, agora, que 

“Legados de Acessibilidade” ficarão 
depois da Olimpíada e Paralimpíada 
2016 ?

rio de janeiro por Fábio de Seixas Guimarães

- Você sabe responder ?
Se sim, por favor, mande suas respostas 

para mim: buscolegados@gmail.com

Fábio de Seixas Guimarães 
não é cadeirante (mas e se fosse ?), é paulista radicado no Rio de Janeiro desde 1978. Foi oficial da Marinha até 1995, quando deixou o serviço militar para trabalhar na Rede 

Globo, onde foi Diretor de programas de TV. 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.asaparatodos.com.br

Projeto BLA - Busco Legados de Acessibilidade

Projeto CadeirAlimentar - Inclusão de PcD no mercado de trabalho

E-mail : contato@asaparatodos.com.br

Tiger
  Motor 320w
  Apoio de braços escamoteáveis

B400
  Ajuste de ângulo de 
inclinação do encosto
 Profundidade de assento e 
altura de encosto regulável

Dinâmica Plus Motorizada
 Joystick retrátil lateralmente
 Encosto dobrável para 
diminuir o volume em transporte

CM13
 Apoio de pés fixo
 Sistema Connect de ajuste e 
diagnóstico

EB103S
  Fechamento sem a necessidade 
de remoção das baterias
  Assento com base rígida para 
maior ergonomia do usuário

Ulx motorizada
  Estrutura em alumínio
  Larguras de assento entre 38 
e 50cm

Produtos a
PRONTA ENTREGA

Rua General Lecor, 548 – Ipiranga – São Paulo SP
(11) 2060 0805/2215 3960 
vendas@casaortopedica.com.br

Ofertas válidas até 31/09 ou limitada a duas unidades por item. Financiamento BB acessibilidade com simulação de financiamento em 06/07/2016, com 
taxas e condições sujeito a alterações sem aviso prévio. 

Só o portal líder em vendas em cadeiras de rodas motorizadas em todo Brasil, conseguiu a maior negociação com todos 
os principais fornecedores do mercado para lhe oferecer as melhores cadeiras e a liberdade de escolha para escolher a 

cadeira qual atende sua demanda com o mesmo preço das principais concorrentes no segmento.

Está na dúvida sobre

Qual a melhor cadeira 
motorizada?

WWW.CASAORTOPEDICA.COM.BR

Ulx motorizada

Ao menos O PREÇO a gente 
garante que É O MESMO

R$ 8.001,00 
12x R$ 740,83 (R$ 8.890,00) 60x R$ 150,70 (R$ 9.042,00)
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Maravilhosa !!!
Não há outra forma para descrever a cerimônia de abertura 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016 no estádio do Maracanã...

S
implesmente fantástica, mara-
vilhosa, luxuosa, grandiosa e 
extremamente criativa. Todos 
os elogios são poucos para o 
espetáculo de luzes, imagens 

e sons vistos pelas milhares de pessoas 
presentes no estádio do Maracanã na ci-
dade do Rio de Janeiro na noite de 5 de 
agosto, durante a cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O mundo 
inteiro assistiu perplexo ao vivo e os elo-
gios da imprensa internacional ao comitê 
organizador foram simultâneos à festa.

O desfile da modelo Gisele Bündchen 
ao som dos ritmos musicais escolhidos 
para o megaevento e a alegria das apre-
sentações repercutiram positivamente por 
todo o planeta.

Por algumas horas o brasileiro até con-
seguiu se esquecer da crise, da corrup-
ção, da sujeira e da confusão política que 
nosso País atravessa e pôde finalmente, 
se orgulhar de novo no nosso Brasil, pela 
organização perfeita e pelo espetáculo 
perfeito realizado na abertura do evento.

As imagens projetadas, a coreografia 
apresentada, o show de cores e sons, 
os fogos de artifício que projetavam figu-
ras e palavras, proporcionaram imagens 



aéreas do estádio que ficarão marcadas 
eternamente na memória de quem assistiu 
à cerimônia. 

As delegações foram entrando uma à 
uma, puxadas sempre por uma bicicleta de 
flores, ovacionadas pela multidão que lotava 
a Arena. Antes, o Hino Nacional entoado por 
Paulinho da Viola foi de arrepiar. O Brasil foi 
o último a entrar, com uma delegação com-
posta por 465 atletas recebidos com festa.

Agora é esperar os resultados das com-
petições, torcer pelo Brasil e aguardar a 
abertura das Paralimpíadas... e acompanhar 
tudo bem de pertinho.

Parabéns Brasil !!!

A Pira foi acesa... Começou o espetáculo !!!
Muitos nomes foram cogitados para acender a Pira Olímpica na cerimônia de 

abertura dos Jogos Rio 2016... Pelé, Guga, Torben Grael, Hortência. Porém o esco-
lhido, e com méritos, foi o ‘quase’ medalhista de ouro Olímpico: Vanderlei Cordeiro 
de Lima. Ele fez história nas Olimpíadas por conta dos Jogos de 2004, em Atenas, 
na Grécia. Na ocasião, o brasileiro liderava a maratona com folga, até ser atrapalhado 
por um irlandês que invadiu a prova, prejudicando o brasileiro, que perdeu tempo 
e ritmo, terminando a prova em terceiro e levando somente o bronze. Até hoje, 
todos são unanimes em dizer que o ouro “moral” daquela prova foi de Vanderlei.

Antes da pira ser acesa, a Tocha passou por dois atletas brasileiros de grande 
destaque: Gustavo Kuerten - o Guga – e Hortência, a Rainha do basquete. 

Uma homenagem mais que merecida a Vanderlei Cordeiro de Lima !
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Revezamento da Tocha 
Olímpica e as pessoas 

com deficiência !

O
s Jogos Paralímpicos co-
meçam só em setembro, 
mas muitos atletas com 
deficiência e outros nomes 
conhecidos do público já 

entraram no espírito e fizeram parte da lista 
das pessoas que participaram do reveza-
mento para carregar a Tocha Olímpica pelas 
cidades do País. 

Pelos menos duas dessas pessoas cha-
maram especialmente a atenção porque 
se apresentaram de maneira diferente de 
como estão acostumadas a serem vistas. 
Em 24 de julho, em São Paulo, Laís Souza, 

ex-ginasta que ficou tetraplégica após um 
treino de esqui para as Olimpíadas de Inver-
no, em 2014, carregou a Tocha no Parque 
do Ibirapuera usando uma cadeira de rodas 
especial para ficar de pé. Ela teve ajuda 
de seu cuidador William Campi e do pai, 
Antônio Souza, que segurou a Tocha para 
ela. A cadeira pesa 182,8 Kg e foi a primeira 
vez que ela usou o equipamento na frente 
de tanta gente.

Em 2 de agosto, Lars Grael, um dos 
mais premiados velejadores brasileiros, que 
perdeu uma perna em um acidente de bar-
co há 18 anos, levou a Tocha na cidade de 
Niterói/RJ, conhecida como cidade da vela. 
Ele fez seu percurso usando uma prótese.

Em 28 de junho, na cidade de Marília/SP, 
o ex-locutor esportivo e hoje artista plás-
tico Osmar Santos, também carregou a  

Tocha. Ele nasceu em Oswaldo Cruz/SP, 
mas passou a infância na cidade onde 
passeou com a Tocha esbanjando alegria 
e emoção. Foi em Marília/SP também 
onde o “pai da matéria” deu os primeiros 
passos na carreira de radialista de tanto 
sucesso, que o tornaria famoso em todo 
o Brasil. Osmar também foi um dos líderes 
do movimento das “Diretas Já”, na década 
de 1980. Há 22 anos ele sofreu um aci-
dente de carro numa estrada da região, 
que comprometeu sua fala e a cadeira 
de rodas passou a ser um de seus meios 
de locomoção.

Antes, em 7 de junho, Maria da Penha, 
hoje em cadeira de rodas, foi a responsá-
vel por acender a pira em Fortaleza/CE. 
Ela dá nome à Lei Maria da Penha de 
proteção às mulheres, contra a violência. 
Em 24 de julho, em São Paulo, foi a vez 
do jornalista e escritor Marcelo Rubens 
Paiva, também cadeirante devido a um 

acidente ao pular em um lago, em 1979.
Dos atletas Paralímpicos, em 14 de 

maio, a cega Terezinha Guilhermina, 

dona de várias medalhas de ouro em com-
petições como velocista, levou a Tocha 
em Belo Horizonte/MG. Em 31 de maio, 
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TOChA OlímPICA NA 
CAPITAl PAulISTA

Em passagem pela capital paulista 
no dia 24 de julho, a Tocha Olímpica foi 
conduzida, na Rua Sena Madureira, pelo 
empreendedor social Rodrigo Hübner 
Mendes, de longa data um defensor da 
educação inclusiva. Adequando-se cor-
retamente à sua tetraplegia, um discre-
to dispositivo técnico posicionou a mão 
direita de Rodrigo em torno do suporte 
da Tocha na posição vertical.

Foto: Rúbia Piancastelli

Foto: Paula Castrillo

Roseane Ferreira, a Rosinha, que teve a 
perna amputada depois de um acidente e 
tem medalhas de ouro no arremesso de 
peso e no lançamento de disco em Para-
limpíadas, acendeu a pira em Recife/PE.

Já o nadador multicampeão Clodoal-
do Silva, que tem comprometimentos 

de mobilidade as pernas e coordena-
ção motora devido à paralisia cerebral, 
acendeu a pira em Natal/RN, em 4 de 
junho. Outro nadador mais do que pre-
miado, o maior medalhista brasileiro em 
Paralimpíadas, Daniel Dias, que tem má 
formação congênita, carregou a Tocha 
em Campinas/SP, sua cidade natal, em 
20 de julho.

Em 24 de julho, o canoísta Fernando 
Fernandes, ex-Big Brother, que sofreu 

acontecendo

um acidente de carro em 2009, ficando 
paraplégico, recebeu a Tocha das mãos 
de Laís Sousa, em São Paulo/SP, para 
seu percurso.

Por todas as cidades brasileiras por 
onde a Tocha Olímpica percorreu as ruas, 
milhares de pessoas com deficiências das 
mais diversas, atletas, famosas e anôni-
mas, participaram dessa grande festa com 
muita emoção. Impossível citar todas elas, 
mas a Revista Reação deixa aqui a sua 
reverência a todas elas que apoiaram e 
participaram desse ato simbólico que 
marca a passagem dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rios 2016 !!!

Bibliotecas paulistas terão 
acessibilidade para cegos

Pessoas com deficiência visual 
frequentadoras de 62 bibliotecas do 
Estado de São Paulo serão beneficia-
das com equipamentos de Tecnologia 
Assistiva fornecidos pelo governo es-
tadual. Essas unidades participaram 
de um concurso da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência sobre “Acessibilidade em 
Bibliotecas” e tiveram que elaborar 
um projeto sobre como pretendiam 
ampliar a frequência desses usuários, 
além de fornecerem informações so-
bre o funcionamento do local. Uma 
comissão julgadora selecionou os 
ganhadores. As bibliotecas vence-
doras receberão equipamentos do 
Kit Tipo 1 (computador, ampliador 
automático, scanner leitor de mesa, 
teclado ampliado, mouse estacioná-
rio, software de voz sintetizada para 
atuação com o software leitor de tela 
NVDA e computador) ou do Kit Tipo 
2 (que conta ainda com display e 
impressora em braile). O prazo de 
entrega é de até 90 dias, a partir de 
29 de junho passado. As unidades 
beneficiadas deverão efetuar uma 
pesquisa de satisfação junto aos usu-
ários dos equipamentos, apresentar 
relatório semestral sobre o número 
de pessoas atendidas e as ações 
desenvolvidas com base no mate-
rial fornecido. Ficarão encarregadas, 
ainda, de assegurar a assistência 
e manutenção após a entrega dos 
equipamentos. Dois servidores de 
cada biblioteca ganhadora foram se-
lecionados para  capacitação para a 
utilização dos equipamentos.
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Paralimpíadas
Rio 2016

P
ela primeira vez, o país terá representantes em 
todas as 22 modalidades que serão disputadas. A 
meta é ficar entre os 5 melhores no quadro geral 
de medalhas, ganhando posições em relação aos 
jogos de Londres 2012, quando foi obtida a 7ª 

colocação, com 182 atletas que conquistaram 43 medalhas (21 
de ouro - 14 de prata - 8 de bronze).

O estado com o maior número de representantes é São 
Paulo, onde se encontra o Centro de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro, considerado o maior legado material dos jogos. Serão 
75 atletas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 33 e Paraná com 
20.  São Paulo e Rio de Janeiro dão ao Sudeste a maioria entre 
os convocados, com 128. Todas as regiões estarão representa-
das: Norte (17), Nordeste (53), Centro-Oeste (39) e Sul (41).

 esporte

De 7 a 18 de setembro, 
278 atletas brasileiros disputarão 
os Jogos Paralímpicos no Rio de 

Janeiro. É a maior delegação que 
já representou nosso País nesses 

jogos até agora: 181 homens
e 97 mulheres. 

O grupo é composto ainda por 
16 atletas-guia (atletismo), 
3 calheiros (bocha) e mais 
dois goleiros (futebol de 5). 
Haverá também 195 oficiais 

técnicos... Um time para encher 
a nossa nação de orgulho e que 
certamente dará ao Brasil muitas 
alegrias e vitórias dentro de casa !

Fo
to

s:
 D

an
ie

l Z
ap

pe
 M

PI
X 

CP
B 

| M
ár

cio
 R

od
rig

ue
s C

PB
 M

PI
X 

| F
er

na
nd

o 
M

ai
a 

M
PI

X 
CP

B



São esperados 4.500 atletas no total, 
vindos de 176 países, que disputarão 528 
medalhas, sendo 225 femininas, 265 
masculinas e 38 mistas. Eles participarão 
de uma festa de abertura que está sendo 
preparada pelo escritor Marcelo Rubens 
Paiva em parceria com o artista plástico 
Vik Muniz e o designer Fred Gelli. “Você vai 
chorar de emoção, em alguns momentos. 
Vai ser quase como um truque de mágica”, 
promete Paiva.

Andrew Parsons, presidente do CPB 

- Comitê Paralímpico Brasileiro e vice-presi-
dente do Comitê Paralímpico Internacional 
(IPC - na sigla em inglês) promete que a 
organização não decepcionará. “Tenho cer-
teza de que não entregaremos nada inferior 
às edições anteriores”, afirma  Parsons.

Os Jogos possuem 13 “embaixadores”, 
que têm a missão de atrair mais atenção 
para os esportes paralímpicos: Cleo Pires, 
José Victor Oliva, Paulo Vilhena, Fernanda 
Lima, Rodrigo Hilbert, Emerson Fittipal-
di, Flavio Canto, Luiz Severiano Ribeiro, 
Romário, Ronaldinho Gaúcho, Gustavo 

Kuerten, Nizan Guanaes e Ayrton Senna 
(in memoriam).

MEDALhAS E UNIFORME
O Comitê Rio 2016 inovou nas meda-

lhas que serão entregues aos vencedores. 
Elas emitem sons que possibilitam iden-
tificar se são de ouro, prata ou bronze. 
Possuem caixas metálicas de ressonân-
cia, instaladas entre os dois discos que as 

formam. Dentro delas estão guizos que 
produzem efeitos sonoros que permitem 
acessibilidade para pessoas com defici-
ência visual. As de ouro, com 28 esferas, 
produzem um som mais forte, as de prata 
têm 20 e as de bronze, com som mais 
fraco, 16. No verso trazem a inscrição Rio 
2016 Paralympic Games em Braile e na 

frente, a marca dos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

Os uniformes que serão utilizados pela 
delegação brasileira nas cerimônias de 
abertura e encerramento foram feitos pela 
grife carioca Reserva, escolhida após pro-
cesso de seleção. A proposta apresentada 
é inspirada na Floresta da Tijuca, conside-
rada a maior floresta urbana do mundo e 
localizada no Rio de Janeiro. Foram criadas 
duas estampas com desenhos da flora e 
de aves da região, em cores vivas, que 
transmitem diversidade e alegria – valo-
res que estão associados diretamente ao 
Comitê Paralímpico Brasileiro.

ALGUMAS DISPUTAS
Os nomes dos participantes brasileiros 

foram anunciados, oficialmente, em 19 
de julho último, em cerimônia oficial no 
Centro de Treinamento Paralímpico. Vários 
deles contam com diversas conquistas no 
currículo, como: Daniel Dias, Clodoaldo 
Silva, André Brasil (natação) e Terezinha 
Guilhermina e Yohansson do Nascimento 
(atletismo). Ao todo, são 44 atletas de 11 
modalidades distintas que já subiram ao 
pódio em Paralimpíadas e tentarão repetir 
a conquista no Rio de Janeiro.

No Basquete em Cadeira de Rodas, as 
mulheres disputarão com: Canadá, Alema-
nha, Grã-Bretanha e Argentina no Grupo 
A. Já os homens ficaram no grupo B, com:  
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BOLETINS PARA SURDOS

As pessoas surdas terão boletins 
especiais durante as Paralimíadas. A TV 
INES, que é ligada ao Instituto Nacional 
dos Surdos, do Rio de Janeiro, fará 
diariamente, fora o dia da abertura, 
um boletim diário de cinco minutos, 
às 19h, com entrevistas de pessoas 
ligadas ao esporte e um balanço das 
medalhas obtidas. Segundo o diretor 
do projeto, Rogério Medeiros, a apre-
sentação será de Clarissa Guerretta, 
que é surda. Com intérprete em Libras 
e locução para os que ouvem, além de 
legendas, as transmissões serão feitas 
do Centro de Imprensa montado es-
pecialmente para a ocasião. Não será a 
primeira vez que a TV INES apresenta 
boletins especiais de grandes eventos: 
o início foi na Copa de Mundo, em 
2014, e também nas Olimpíadas, em 
agosto. Os boletins podem ser acom-
panhadas no site: www.tvines.com.br 
e pelo facebook no canal.

Consulte um distribuidor Ford.

Na cidade, somos todos pedestres.
Válido 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. Válido para cores sólidas. Frete incluso.

• Ar-condicionado • Air bag duplo • Faróis de neblina • Faróis com LED • Direção elétrica • Calotas integrais
• Bagageiro de teto • Vidros, travas e espelhos elétricos • Rodas de aço 15” com calotas integrais

• 4 Tapetes em carpete (dianteiros e traseiros)  • Freios ABS com controle de estabilidade e tração
• Aviso sonoro do cinto de segurança (motorista e passageiro) 
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Irã,  Estados Unidos, Grã-Bretanha,  Holan-
da e Argélia. A melhor posição até hoje foi 
um 9º lugar para as mulheres em Londres 
e para os homens em Pequim.

No futebol de 5, a Seleção vai em busca 
de mais um ouro, além de tentar manter a 
hegemonia, que é a meta do técnico Fábio 
Vasconcelos. Desde 2007 os brasileiros 
conquistaram todas as competições que 
participaram: foram duas Paralimpíadas 
(o Brasil tem 3), duas vezes o mundial 
(o Brasil é tetra), 3 Parapan-Americanos, 
duas edições da Copa América, além de 
desafios internacionais. A equipe contará 
com jogadores consagrados, entre eles, 
o craque Ricardinho, melhor jogador do 
mundo, e que está em processo de recu-
peração após passar por uma cirurgia no 
mês de abril. O Brasil está no Grupo A da 
competição, com Turquia, Marrocos e Irã.

A Seleção Brasileira feminina de Go-
alball vai brigar pela inédita medalha de 
ouro. A base da equipe que conquistou 
o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto-2015 foi mantida. A única novi-
dade ficou por conta do retorno da ala 
Claudia Oliveira. A atleta esteve presente 
nos Jogos Paralímpicos de Atenas-2004, 
Pequim-2008 e Londres-2012, assim 
como Ana Carolina, que disputará a sua 
quarta Paralimpíada.

Entre os homens no Goalball, o Brasil 
está no Grupo A, com: Argélia, Canadá, 
Alemanha e Suécia. O Grupo B conta com: 

Finlândia, Estados Unidos, Turquia, China 
e Lituânia. No feminino, o Brasil integra 
o Grupo C, junto com: Japão, Argélia, Es-
tados Unidos e Israel. A outra chave tem 
Rússia, Turquia, Ucrânia, Canadá e China. 
O Brasil é o atual vice-campeão paralím-
pico no Goalball masculino.

No Judô para pessoas com deficiências 
visuais, os brasileiros são uma grande espe-
rança. Estarão presentes em 12 das 13 ca-
tegorias disputadas e a seleção conta com 
5 medalhistas, entre eles, o maior nome 
da modalidade, Antônio Tenório. Além do 
carioca Wilians Araújo, atual número 1 do 
mundo entre os pesados, e conta ainda 
com  as vice-campeãs: Karla Cardoso, Lucia 
Teixeira e Deanne Almeida, e a medalhista 
de bronze, Michelle Ferreira.

O Atletismo foi o responsável pelo 
maior número de medalhas da delega-
ção brasileira em Londres-2012 (18 – 
sendo: 7 ouros, 8 pratas e 3 bronzes) e 
agora o time do país conta com 61 atletas. 
Na natação, a maior referência é Daniel 
Dias com 15 medalhas conquistadas em 
apenas duas edições dos Jogos (Pequim 
2008 e Londres 2012), sendo 10 delas 
de ouro. Clodoaldo Silva, por sua vez, é 
dono de 13 medalhas paralímpicas: 6 de 
ouro, 5 de prata e 2 de bronze.

A Paracanoagem fará sua estreia na 
competição. A equipe brasileira selecio-
nada é composta por Debora Benivides 
(KL2 Feminino), Mari Santilli (KL3 Femi-
nino), Luis Carlos Cardoso (KL1 Mascu-
lino), Fernando Rufino (KL2 Masculino) 
e Caio Ribeiro (KL3 Masculino). O Brasil 

conquistou 5 das 6 vagas disponíveis para 
a competição. As provas da modalidade 
serão todas de 200 metros.

Os ingressos para os Jogos Para-
límpicos estão à venda. É possível ob-
ter entradas para a maior competição 
do paradesporto mundial a partir de 
R$ 10. Para mais informações, acesse:   
http://www.rio2016.com/ingressos.
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• 4 Tapetes em carpete (dianteiros e traseiros)  • Freios ABS com controle de estabilidade e tração
• Aviso sonoro do cinto de segurança (motorista e passageiro) 

AQUI É LIBERDADE. 
AQUI É ECOSPORT.
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Marcos Lima: dos esportes para a 
organização das Paralimpíadas !

O 
carioca Marcos Lima está 
prestes a terminar o tra-
balho dele no Comitê 
Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016, na área de integração. Durante 
3 anos ele se dedicou a acompanhar a 
acessibilidade das arenas, dos locais de 
competição, ajudando na organização em 
geral dos Jogos Paralímpicos.

Este trabalho é uma consequência na-
tural de seu interesse por esportes. Aos 
33 anos, o jornalista, que é cego desde os 
5 anos devido a um glaucoma congênito, 
sempre foi um apaixonado pela bola, mui-
to antes de saber que existia uma moda-
lidade de futebol específica para pessoas 
que não enxergam, o chamado “futebol 
de 5”. “Na verdade, o futebol me esco-
lheu”, afirma Lima. Como jogador, chegou 
a disputar campeonatos em vários estados 
brasileiros e até na Coreia do Sul, mas o 
curso de jornalismo e outras atividades 
profissionais fizeram com que deixasse a 
carreira de atleta.

Sua paixão por esportes o levou a par-
ticipar do projeto “Esquiando no Escuro”, 
em 2008, tornando-se o primeiro cego 
brasileiro a esquiar na neve, o que ocor-
reu nas montanhas da República Tcheca. 
“A ideia surgiu da vontade de mostrar 
que o problema não está na deficiência, 
mas na acessibilidade”, explica. “O que 
eu quis mostrar com o esqui, antes de 
qualquer possibilidade de me tornar um 
atleta de inverno, é que, com acessibili-

dade, com estrutura, a gente pode fazer 
qualquer coisa. O esqui foi um pouco 
desse recado para as pessoas. Fizemos 
uma coisa difícil porque teve estrutura, 
então dá para fazer as coisas mais fáceis 
também”, afirma Lima.

Esquiar na neve também teve outra 
consequência: por causa de um vídeo da 
experiência postado no YouTube, conhe-
ceu sua atual mulher, a romena Beatrice. 
Ela viu a façanha, se interessou, come-
çaram a conversar por MSN… e estão 
juntos até agora.   

Ainda no campo esportivo, ele foi um 
dos responsáveis pela criação da URECE 
Esporte e Cultura, cujo trabalho a Revis-
ta Reação mostrou em sua edição de 
maio/junho de 2015. “Era o nosso so-
nho fundar uma associação, gerir nosso 
futuro enquanto atletas. A gente tinha em 
mente profissionalizar o esporte entre 
atletas com deficiência. O paradesporto 
no Brasil hoje é bastante profissional. A 

entidade trabalha no esporte de base, 
na formação de atletas. Nosso objetivo 
foi sempre esse: dar condições para que 
os atletas pudessem competir e que os 
treinadores, as pessoas que apoiam, pu-
dessem ser remuneradas, que não fosse 
trabalho voluntário”, conta, lembrando 
dos 5 anos que esteve diretamente liga-
do à entidade.

Hoje Marcos está afastado das fun-
ções executivas por conta de seu trabalho 
no Comitê, mas aponta as realizações: 
“a associação tem 10 anos, fizemos vá-
rios projetos muito legais, o meu proje-
to Esquiando no Escuro foi um deles. 
Montamos o primeiro time do continente 
de mulheres cegas, que jogou na Ale-
manha, enfim, temos projetos bastante 
inovadores”.

A proximidade com o texto o levou 
a criar o blog “Histórias de Cego”, que 
teve uma primeira fase de 2008 a 2010, 
quando uma pane fez com que perdes-
se todos os textos acumulados, e outra 
que vai de 2013 até agora - www.histo-
riasdecego.com.br. Há também a página 
“Histórias de Cego” no Facebook.

Ele também faz palestras, inclusive 
agora como parte de seu trabalho no 
Comitê. “Tem muita receptividade, as 

 lição de vida



pessoas estão muito interessadas. Elas 
não estão acostumadas a ver uma pessoa 
com deficiência numa posição que não 
seja a de coitadinho. O que eu tento 
passar é que minha deficiência, sim, tem 
muita desvantagem, o mundo é muito vi-
sual, mas acima de tudo sou uma pessoa 
normal, com defeitos e qualidades como 
todo mundo”, comenta.

Marcos afirma que procura levar uma 
palavra de otimismo e momentos diver-
tidos: “tenho um formato, mas é muito 
adaptável, porque eu falo com crianças, 
falo com adultos, depende muito da in-

lição de vida 

tenção de quem me procura. Às vezes 
é uma empresa multinacional que quer 
uma palestra para os funcionários ou uma 
escola, então não tenho uma mensagem 
fechada”, explica.

Outro destaque na vida dele é a co-
leção de miniaturas de monumentos fa-
mosos: “isso é meu hobby, minha paixão. 
É minha maneira de ver o mundo. Ela 
começou na verdade com a minha vonta-
de de entender os lugares que eu estava 
visitando. Eu brinco até que começou 
como uma coleção de fotos táteis”, con-
ta. Ele passou a ganhar peças de outras 
pessoas, mesmo de lugares que nunca 
foi. Hoje em dia tem 470 peças de 67 
países, de mais de 220 cidades. “Agora 
chegou num patamar que é mais difícil 
conseguir uma peça nova, mas eu quero 
um dia poder abrir essa coleção para 
outras pessoas poderem tocar e entender 
que é possível”, almeja.

De seu trabalho atual, Marcos quer 

que os jogos deixem um legado: “espero 
que tragam uma mudança da percepção 
em relação à pessoa com deficiência, 
que o preconceito dê lugar, não digo 
nem à generosidade, as pessoas são 
muito gentis, mas à oportunidade. Que 
você veja a pessoa com deficiência no 
esporte, mas também que você a veja 
trabalhando com você, convivendo com 
você, que os Jogos Paralímpicos sejam 
uma porta de entrada para essas pessoas 
na sociedade”. 

E o futuro ? “Meus planos são entregar 
os Jogos Paralímpicos com resultados 
que atendam as expectativas. O que eu 
quero é poder continuar conversando 
com as pessoas, tocar quem sabe, até de 
uma maneira mais profissional, o “Histó-
rias de Cego”, levar as palestras para um 
maior número de interessados e empre-
sas. Os Jogos Paralímpicos são o início, a 
mola propulsora de muita coisa legal que 
pode acontecer”, conclui.
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O assombro
do Zika vírus

N
o último dia 25 de julho, tive a honra de compor 
a importante mesa de debate que refletiu sobre a 
epidemia do Zika. O evento “Aborto e Síndrome 
Congênita do Zika” aconteceu na cidade do Rio 
de Janeiro, no Instituto dos Advogados Brasileiros 

(IAB). Nossa, uma médica geneticista deixou claro que a população 
não sabe da missa a metade, sobre o assombro desse vírus Zika.

Por desconhecimento e calcada nas informações da mídia, a 
maioria da sociedade pensa que é apenas o horror da microcefalia 
o mal causado pelo vírus. Não !

Os transtornos 
causados no sistema 
nervoso vão muito, 
mas muito além das 
dores decorrentes da 
menor circunferência 
da cabeça. Existem, 
também, as malfor-

mações dos membros, dos olhos, dos ouvidos, dos órgãos em 
geral, etc. Sem dizer que, em algumas situações, os sintomas da 
síndrome do Zika só aparecem após o nascimento.

Portanto, é verdadeiramente um assombro a síndrome con-
gênita do Zika ! Agora, além de ter que obrigar a mulher a ficar 
assombrada durante os longos nove meses da gestação, ainda 
praticar a desumanidade de torturá-la por período indefinido dian-
te de situações assintomáticas é surreal. Por que os gestores e 
parlamentares tratam o caso com tamanho desdém ? Novamente 
deixo a reflexão: a quem interessa educar o povo ?

Antes de iniciar minha palestra sobre o tema “A maternidade 
enquanto questão ética”, distribuí vendas de olhos aos partici-
pantes, convidando-os a uma experiência imersiva. Enfatizei que 
urge desmitificarmos a questão da maternidade relativa à mulher 
com deficiência para que fique cristalino que temos capacidade 
para discernir sobre o que, de fato, queremos quando o assunto 
é maternidade.

No momento em que, por ilustração, as mulheres cegas dão 
ciência à sociedade de que estão grávidas, comumente ouvem: que 
irresponsabilidade ! Está louca ? Sem a visão vai matar a criança 
afogada na banheira no primeiro banho ! Vai deixar o bebê cair 
no chão e quebrar a cabeça ! E se passar a roda do carrinho no 
pescoço do bebê ? Como vai dar remédio ? E as desumanidades 
vão por aí afora para todo tipo de mau gosto...

Os julgamentos acima decorrem, obviamente, do preconceito 
e, é claro, da seguida discriminação, calcados exclusivamente nas 
deficiências. Também por isso é que a coletividade necessita rever 
o conceito acerca da pessoa com deficiência e conhecer, para 
tanto, mais sobre nós. Daí saberá que somos capazes, iguais em 
direitos e obrigações.

Mulheres com deficiência têm consciência dos seus sentimentos 
para optarem pela maternidade, tanto quanto têm para esco-

lherem pela interrupção da gravidez. Falo exatamente do direito 
fundamental à liberdade contemplado na nossa Constituição.  
É o direito de fazerem as próprias escolhas, assim como têm, em 
tese, esse direito as mulheres sem deficiência.

No entanto, a negativa desse direito à liberdade de disporem 
de seus corpos como quiserem é que as mulheres brasileiras 
não têm o aborto sentimental legalizado genericamente. Os par-
lamentares não aprovam leis nesse sentido com fundamento em 
suas normas religiosas. Certo é que não se quer discutir dogmas 
religiosos nesse artigo. Até porque todas as religiões hão que ser 
respeitadas. Porém, não há nada mais privado, particular, do que 
a religião, pelo que totalmente oposto à república. O Brasil é um 
Estado laico, significando que a saúde pública - caso do aborto - 
não pode ser regida por questões religiosas, ainda que a bancada 
cristã brasileira seja gigantesca.

As mulheres são construção dos homens. Logo, nessa cultura 
monstruosa foram construídas para, dentre outras funções, acei-
tarem, a todo custo, a imposição de serem mães, independen-
temente do querer maternar. Somos vistas como uma coisa; um 
recipiente, saco de gestar crianças. Mas, e o sentimento/querer das 
mulheres onde fica ? Bem, inacreditavelmente, ainda em 2016, 
isso pouco importa ! E vamos tocando a cruel e injusta cultura do 
patriarcado que nos assola desde sempre.

Enquanto pessoa cega, não relaciono a proposta da legali-
zação do aborto, tendo como parâmetro a síndrome congênita 
do Zika, com um possível retrocesso na vida das pessoas com 
deficiência. Entendo que são duas situações distintas. A primeira 
diz respeito a liberdade que tem a mulher ao direito ao seu pró-
prio corpo. A segunda tem o foco no habitual descumprimento 
às leis que amparam os direitos das pessoas com deficiência. 
Estas somente serão obedecidas quando houver a educação da 
coletividade, valendo dizer com a real implementação da acessi-
bilidade atitudinal, o que possibilitará o ressignificado da pessoa 
com deficiência como ser capaz e igual. Precisamos chegar ao 
encontro da alteridade !

Conhecimento, prática, ação e reflexão deveriam ser os nossos 
apetrechos para melhorar as nossas convivências uns com os 
outros, na consciência de que o melhor para um - em sua singu-
laridade - não significa que seja o melhor para o coletivo.

 artigo por Deborah Prates

Deborah Prates  é cega, advogada, membro 
efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) e integrante da comissão de Direitos 
Humanos da entidade. Desenvolve o blog  
http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/ e a 
página facebook.com/deborahpratespalestrante



Novos carrinhos facilitam
a vida no supermercado

Fazer compras nos super-
mercados não é uma tarefa 
fácil para quem usa uma ca-
deira de rodas. Para tornar as 
compras mais confortáveis, 
foi lançado um novo modelo 
de carrinho projetado espe-

cialmente para esses casos. A ideia é da Oppacart, empresa fundada 
em 2015 pertencente ao grupo Schioppa, especializada na fabricação 
de carrinhos de compras e equipamentos voltados ao varejo, comér-
cio e indústria. Para Mario Schioppa Neto, sócio-diretor da Oppacart, 
a nova opção deve incentivar as redes varejistas a pensarem em 
inclusão e acessibilidade para seus clientes. “É importante reforçar 
que este carrinho já deveria estar nos supermercados, pois o núme-
ro de cadeirantes no país é significativo e todos merecem serviços 
e produtos que os atendam”, afirma. O novo modelo de carrinho, 
fabricado em aço carbono, se encaixa na cadeira de rodas, o que 
facilita a locomoção do consumidor. É capaz de suportar 60 litros 
(volume), e pode ser usado em supermercados e hipermercados. 
A primeira rede de supermercados a fornecer o novo modelo é de 
Santa Catarina.

Sai sentença de Oscar Pistorius

Oscar Pistorius – um dos maiores nomes do 
paradesporto mundial de todos os tempos – muito 
provavelmente estaria no Brasil para disputar as 
Paralimpíadas do Rio de Janeiro no próximo mês 
de setembro se não fosse o assassinato de sua 
namorada, a modelo Reeva Steemkamp, em 12 de 
fevereiro de 2013. Conhecido como “Blade Runner”, 
por causa das próteses de fibra de carbono que 
usava para correr, o sul-africano ficou célebre porque 
competia também ao lado de atletas sem deficiên-
cia, com bons resultados. A defesa alegou que ele 
atirou quando a namorada estava no banheiro e 
que ele pensou ser um ladrão. Em julho último saiu 
a condenação do atleta a 6 anos de prisão, o que 
foi considerado uma vitória já que, inicialmente, a 
previsão era de que ele pegasse ao menos 15 anos, 
que é a pena mínima para homicídio na África do Sul. 
De acordo com sua defesa, o corredor pode entrar 
em liberdade condicional em 2 anos, caso mantenha 
bom comportamento no presídio.

Até o momento, ele já cumpriu 10 meses de 
cárcere como resultado de sua primeira condenação, 
que foi revertida pela Suprema Corte do país em 
dezembro do ano passado. Pistorius aguardava o 
novo julgamento em prisão domiciliar. Em audiência 
anterior, em junho, a conselho do advogado, ele tirou 
as próteses e andou pela sala para mostrar dificulda-
des e vulnerabilidade ao juiz, o que foi mal recebido 
por vários segmentos de pessoas com deficiência.

São Paulo terá centro de referência
para Síndrome Pós-Pólio

A Assembleia Legislativa paulista apro-
vou em junho, o projeto Nº 660/14, do 
deputado Carlos Giannazi (PSOL), que au-
toriza o Poder Executivo a criar o Centro 
de Referência de Diagnóstico e Tratamento 
de Pessoas com Síndrome Pós-Pólio e Do-
enças Neuromusculares. A proposta é uma 
antiga reivindicação de ativistas da área e é 
considerada uma conquista que trará mais 
qualidade de vida e um novo horizonte 
no diagnóstico e tratamento de doenças 
que usualmente são negligenciadas pelo 
poder público. Participou do movimento pelo projeto, inclusive, a 
maior autoridade no Brasil sobre o assunto, Acary Souza Bulle, dire-
tor do setor de Neurologia da UNIFESP, responsável pela criação do 
CID-G14 (Síndrome Pós-Pólio) na Organização Mundial da Saúde, 
coordenador do único grupo de tratamento e pesquisa de pós-pólio 
no Brasil. Estiveram no movimento também o ativista Ari Colatti, do 
Grupo Síndrome Pós-pólio Brasil; Eliana Zagui e Paulo Machado, por-
tadores da Poliomielite, ativistas ‘moradores’ do Hospital das Clínicas 
há mais de 40 anos; o fisioterapeuta e professor Abrahão Quadros e 
Sandra Ramalhoso e Antônio Cláudio Vituriano, respectivamente vice e 
presidente da Associação G14 de Apoio aos Pacientes de Poliomielite 
e Síndrome Pós-Pólio.
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Mobility & Show 2016 foi 
simplesmente sensacional !!!

 especial

O evento automotivo focado em isenção de impostos para pessoas com deficiência e 
familiares aconteceu no final de junho em São Paulo/SP. A feira foi exemplo 

de organização e acessibilidade, realizando 1.943 test-drives com modelos de 
15 marcas diferentes, apresentando novidades em adaptações, produtos e serviços 
de Tecnologia Assistiva e batendo recorde de público com mais de 5.800 visitantes 

em 3 dias de muitas atrações e realização efetiva de negócios

A 
segunda edição do Mobility 
& Show, realizada na zona 
norte da capital paulista, no 
Campo de Marte, de 24 a 
26 de junho último, foi um 

sucesso, tanto de público como para a re-
alização de negócios. A satisfação foi geral, 
tanto de expositores como também dos 
5.812 visitantes que estiveram presentes 
durante os 3 dias de evento, muito bem 
organizado pela equipe da Revista Reação 
com o apoio da Baccarelli Consultoria. 

Numa ação inédita na história das fei-
ras voltadas para o segmento de pessoas 
com deficiência, a Mobility & Show con-
seguiu reunir, de uma só vez, 15 mar-
cas diferentes de automóveis. Estiveram 
presentes: Toyota, BMW, Renault, Nissan, 
Fiat, Jeep, Hyundai, Peugeot, Citröen, Ford, 
Chevrolet/GM, Volkswagen, Audi, Honda e 
Mercedes-Benz, esta última, uma grande 

novidade, estreando no segmento. 
Além das montadoras de veículos e 

suas concessionárias, a mostra recebeu 
ainda autoescolas e despachantes espe-
cializados, seguradoras, os bancos das 
montadoras, adaptadoras de automóveis e 
transformadoras, além de clínicas creden-
ciadas do Detran. “Tudo isso só comprova 
o grande potencial do mercado automo-
tivo para pessoas com deficiência, fami-
liares, pessoas idosas e com mobilidade 
reduzida de uma forma 
geral, que podem ter di-
reito à isenção de impos-
tos”, comenta Rodrigo 
Rosso, diretor da Revista 
Reação, presidente da 
ABRIDEF e organizador do evento.

Foram cerca de 60 modelos de auto-
móveis adaptados disponibilizados para 
o público em uma pista de quase 1 Km 

montada no local, onde 1.943 pessoas 
realizaram test-drives, sempre acompa-
nhados pelos mais de 40 instrutores ha-
bilitados sob o comando da Autoescola 
Javarotti, que organizou toda essa opera-
ção de forma segura e impecável. “Pela 
primeira vez, inclusive, um evento com 
test-drive para esse público contou com 
a participação e parceria do Comando de 
Trânsito da Polícia Militar de São Paulo, 
com o exame do bafômetro. Além disso, 
montamos a maior pista de test-drive já 
vista num evento para PcD, respeitando 
critérios de segurança e com cadastramen-
to exclusivo e instrutores 
treinados acompanhando”, 
enfatiza Renato Baccarelli, 
consultor e parceiro da Mo-
bility & Show.

Também participaram 
do evento como expositores: fabricantes 
e revendas de cadeiras de rodas, órteses 
e próteses, equipamentos de Tecnologia 
Assistiva e muito mais. A mostra teve ain-
da, um espaço com estandes voltados à 
beleza e bem estar, com iguarias gourmet 
e gastronômicas, publicações do setor, 
exposição de fotos da fotógrafa Kica de 
Castro e os quadros pintados pelo ex-



 especial

-locutor esportivo Osmar Santos, que tam-
bém foi o presidente de Honra da Mobility 
& Show 2016.

Mais uma vez, assim como em sua 
primeira edição, a praça de alimentação 
do evento foi composta por mais de 10 
Food-Trucks e Food-Bikes, que levaram 
sabores e aromas dos mais diversos e 
deliciosos aos visitantes. O grupo Bandei-
rantes de Rádio, parceiro da feira desde 
a primeira edição, mais uma vez marcou 
presença no evento com um estande das 
rádios: Band News FM, Bandeirantes e 
Sulamérica Trânsito. A transmissão durante 
os 3 dias de parte da programação e vários 
boletins foram feitos ao vivo diretamente 
do estúdio montado na Mobility & Show. 

Esse ano, em função do apoio e parce-
ria da feira com o Governo Federal, através 
da Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, a Mo-
bility & Show ganhou, além de um estande 
do governo com seus ministérios e parcei-
ros que atuam na questão da pessoa com 
deficiência, também um auditório onde 
recebeu palestras e workshops com temas 
de interesse do público visitante, e ainda 
um palco para apresentação de atrações 
artísticas sob o comando do locutor e ator 
Rodolfo Ferrim. “A parceria com o Governo 
Federal enriqueceu o evento e trouxe a 
possibilidade de abertura de um novo 
cenário para a Mobility & Show em sua 
segunda edição, e que levaremos certa-
mente daqui para frente para as próximas. 
É muito importante unir a parte didática 
e artística com a exposição de produtos 
e serviços”, afirma Rosso. Ressaltando o 
apoio que teve também da Força Aérea 
Brasileira e do Comando do PAMA – Par-
que de Material Aeronáutico de São Paulo 
para a realização do evento. “O PAMA, 
mais conhecido como Campo de Marte, 
foi perfeito para a realização do evento e o 
apoio de todos os responsáveis – militares 
da Aeronáutica – que se empenharam em 
nos receber da melhor forma, foi essencial 
para o sucesso do evento. Além é claro da 
localização estratégica junto à marginal e 
numa região central, bem servida de vias 
de acesso e transporte público. Esse ano 
a Mobility & Show estava a praticamente 
600 metros de 3 estações do Metrô, com 

transporte gratuito – ida e volta – da esta-
ção Tietê, com vans adaptadas e comuns 
o tempo todo”, lembra o organizador.

Na Mobility & Show 2016 o estaciona-
mento foi gratuito, com bolsão para os car-
ros de pessoas com deficiência, contando 
no geral com quase mil vagas para maior 
conforto do visitante, que contou também 
com o apoio dos voluntários que faziam 
o acompanhamento de cegos, idosos e 
auxiliaram todos que precisaram de algum 
tipo de ajuda. Sempre bom ressaltar ainda, 
que todo atendimento ao público durante 
a mostra é gratuito, tirando dúvidas sobre 
isenções de impostos na compra do carro 
0Km, pré-avaliação médica e sobre CNH 
especial. Também a Receita Federal tiran-
do dúvidas sobre tributos e direitos e o 
DSV-SP cadastrando para o Cartão Defis e 
Cartão do Idoso, estiveram presentes. Até 
a Reatech marcou presença na Mobility 
& Show 2016, com uma tenda/estande 
divulgando a feira que voltará em 2017 !

 
Bons resultados em
tempos de crise !

 Mesmo com o Brasil passando por um 
período de recessão e a indústria auto-
mobilística e o mercado de uma maneira 
geral sentindo os efeitos da economia, a 
Mobility & Show 2016, na contramão da 
crise, dobrou de tamanho. “No primeiro 
evento, no ano passado em Interlagos, 
eram apenas 5 montadoras e pouco mais 
de 15 expositores no total. Neste ano, já 
foram 15 marcas de automóveis partici-
pantes e um total de 43 expositores ! Além 
disso, em 2015 tivemos cerca de 3 mil 
visitantes; neste ano foram 5.812, ou seja, 
93,5 % a mais que a edição anterior. É um 
crescimento bastante expressivo, visto o 
momento pelo qual passa o nosso País”, 
comemora Rodrigo Rosso. Ele enfatizou 
também o volume de carros em test-drive 
e o número de testes realizados, que teve 
um aumento de 96,5 % em 2016 em 
relação ao ano anterior.

A abertura oficial da feira teve a presen-
ça de Osmar Santos, do deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá, do Brigadeiro Neubert, 
Comandante do PAMA/SP, participou ain-
da a diretora da ABRIDEF, Iremar Masano, 
ao lado do presidente da ABOTEC, Peter 
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Kuhn e de representantes do Governo 
Federal, Infraero e Ministério da Ciência 
e Tecnologia. A abertura também contou 
com dezenas de autoridades, formadores 
de opinião, representantes de entidades 
do setor e visitantes.

A próxima edição do Mobility & Show já 
tem data para acontecer. Segundo Rodrigo 
Rosso, a edição de 2017 acontecerá em 
15, 16 e 17 de setembro do próximo ano, 
no mesmo Campo de Marte, e vem com 
muito mais novidades. “Uma feira para ter 
sucesso tem que se inovar sempre... trazer 
novidades, atrações e eventos paralelos de 
interesse geral. Assim vai acontecer com a 
Mobility & Show 2017 ! Já temos planos 
e parcerias sendo trabalhadas para fazer 
uma terceira edição da mostra ainda mais 
grandiosa e certamente com mais exposi-
tores e ainda mais visitantes”, conta Rosso.

A edição de 2017 em São Paulo está 
acertada, porém, antes de setembro, pro-
vavelmente aconteça ainda uma edição da 
Mobility & Show no Rio de Janeiro. “Esta-
mos em negociação com um espaço no 
Rio bem bacana e pode ser que tenhamos 
uma edição lá no primeiro semestre de 
2017. Logo o mercado terá novidades a 
respeito”, afirma Rodrigo Rosso.

A ideia é que a Mobility & Show acon-
teça sempre, além da capital paulista, tam-
bém em outras cidades expressivas do 
território nacional. Ou seja, duas edições 
por ano, uma em cada semestre em locais 
diferentes.

Mais informações sobre o  
Mobility & Show 2016 estão disponíveis 
no site: www.mobilityshow.com.br

Participação do Governo Federal
A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

ligada à Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com a Se-
cretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS), órgão do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), convidou o Centro 
Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA) para participar do es-
tande do Governo Federal na área expositiva e por convidar os Núcleos da Rede 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva (RNPDTA), que 
executam projetos de P&D voltados para a mobilidade, a participar da feira. Esti-
veram presentes os Núcleos de PD&I das Instituições: Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR, Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul - IFRS, Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, 
Instituto Federal do Amazonas – IFAM e Centro Universitário - FEI. O Arranjo NIT 
Mantiqueira, a convite do CNRTA, organizou uma série de palestras sobre Inovação 
e Propriedade Intelectual no primeiro dia do evento. O objetivo das palestras foi 
aproximar o setor produtivo e o poder público, no âmbito das políticas públicas 
de Tecnologia Assistiva.

 especial



Diego Martins - Consultor de 
vendas Diretas da Nissan do 
Brasil: “A participação foi bas-
tante positiva... Acreditamos que 
a partir da feira, a Nissan possa 
entrar em um novo patamar de 
vendas para este importante 
público. O test-drive foi muito 
legal... isso gerou bastante fluxo 
também no estande...”

Gabriel valadão - Gerente de 
vendas Diretas da Mercedes-
-Benz: “Participar da Mobility & 
Show pela primeira vez foi uma 
excelente experiência... público 
importante e significativo... nosso 
stand estava sempre com gran-
de movimento, com demons-
tração de interesse do público 
presente...”

Leonardo Paiva - Gerente 
de vendas Diretas da Toyota 
do Brasil: “Foi uma excelente 
oportunidade para fortalecer e 
exibir a marca, expor os produ-
tos e estreitar o relacionamento 
com os clientes... O test-drive foi 
muito bem organizado, dinâmico 
e eficiente...”

Luiz Eduardo Pacheco - Dire-
tor de vendas Corporativas da 
Citroën do Brasil: “A Mobility 
& Show 2016 foi extremamente 
positiva. Nos aproximamos dos 
clientes, realizamos test-drive, ge-
ramos mais de 200 pedidos em 
carteira e apresentamos nossos 
lançamentos. O test-drive foi de 
extrema importância...”

Acompanhe agora o depoimento de alguns
expositores sobre a Mobility & Show 2016 !!!
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Giacomo Morandini - 
Diretor da Italmobility: “Partici-
pamos o ano passado em parcei-
ra com outra empresa, mas como 
expositores diretos foi a primeira 
vez... Considero que a feira foi 
ótima, em um formato simples, 
mas elegante em sua simplicida-
de, acessível e bem estruturada. 
O estacionamento e o acesso 
também foram ótimos, além da 
boa relação custo/benefício...”

Cinthia Mira - Analista de 
Marketing da Porto Seguro: 
“Foi a primeira vez que a Por-
to Seguro participou... Tivemos 
boas respostas... Consideramos 
a organização muito boa e valeu 
a pena participar, pretendemos 
voltar nas próximas edições...”

Alfredo Stegemann - Espaço 
Sanctus 3-B e Simone Mon-
teiro do Bem Estar: “Esta foi 
a segunda edição que partici-
pamos... A receptividade gerou 
o que esperávamos: um misto 
de curiosidade e admiração por 
ter um conceito voltado para 
beleza e bem estar nunca visto 
em outras feiras do segmento 
de inclusão. Houve grandes mu-
danças da primeira edição para 
a segunda. Como pontos positi-
vos, destaco o local... estamos no 
caminho certo, principalmente 
com uma parceria ímpar com a 
feira e a Revista Reação.”

Osório Coelho Guimarães 
Neto - Diretor do Departa-
mento de Ações Regionais 
(DEARE) e da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para 
Inclusão Social (SECIS) do 
Governo Federal: “A parti-
cipação do Governo Federal 
na feira foi muito importante, 
tendo em vista que é neces-
sário um espaço de discussão 
entre o governo e o setor pro-
dutivo para que inovações que 
estão sendo desenvolvidas 
com recursos governamentais 
possam ser conhecidas. Os 
órgãos apresentaram, dentro 
de suas competências, ações 
e iniciativas que vêm sendo 
desenvolvidas no âmbito do 
tema da Tecnologia Assistiva. 
Especificamente no caso do 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação... Nosso estan-
de teve boa procura por parte 
dos visitantes... Achamos a 
feira muito bem organizada, 
num local excelente, de fácil 
acesso...”

Marcelo Soster - Diretor Co-
mercial da Pé de Apoio: “Foi 
a primeira vez que participamos, 
fomos em parceria com a Free-
dom... Achei que a feira é muito 
direcionada para as montado-
ras... mas valeu como apresen-
tação da marca...”

Marcelo Tezoto - Gerente 
Sênior de vendas Diretas 
da Chevrolet/GM: “Considero  
o Mobility & Show um evento 
completo no segmento PcD... 
toda infraestrutura oferecida, 
desde o test-drive de carros 
adaptados até orientações 
para troca de habilitação e do-
cumentação é um diferencial... 
Acredito que essa parceria só 
tem a crescer... tivemos um au-
mento de até 20% em nossas 
vendas...”

Bruno Procopio Gomes Soa-
res - Gerente de Operações 
da Kivi: “Foi a segunda vez que 
participamos... a visitação do pú-
blico no estande foi bem...”

Renato Fabrini - Gerente 
Nacional de vendas da 
BMW do Brasil: “O evento 
é uma excelente iniciativa e 
avaliamos de forma positiva 
a nossa participação... temos 
expectativas que para a pró-
xima edição do evento, em 
2017, o público visitante seja 
ainda maior e desejamos 
manter o formato de test-dri-
ve, que realmente funcionou 
muito bem.”

Mônica Cavenaghi - Diretora 
da Cavenaghi: “Achamos um 
bom evento, melhor do que a 
primeira edição... A visitação foi 
em bom número e, mais im-
portante, focada. O evento foi 
bem organizado e valeu a pena 
participar...”

Leandro Zillig – Sócio-Diretor 
da Azul Locadora: “Foi a segunda 
vez que participamos... o público 
foi praticamente o dobro do an-
terior mas, o mais importante é 
a qualidade do público presente. 
Pudemos perceber que as pessoas 
que foram estavam interessadas... 
Os organizadores estão de para-
béns... Valeu a pena participar, já 
começamos a colher os frutos...”

Rosana Antunes de Souza - 
Fundadora da Up Rose: “Foi a 
primeira vez que participamos... 
a feira foi excelente, muito orga-
nizada, as pessoas muito presta-
tivas e prontas para ajudar com 
boa vontade e muita alegria... 
Estaremos juntos novamente...”
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Jorge Albano Pires - Sócio-
-Gerente do Lyon Despa-
chante: “Foi a segunda parti-
cipação na Mobility & Show... A 
visitação no estande foi grande 
e a feira em geral foi muito boa, 
com todos os visitantes interes-
sados... Foi muito bom participar 
e pretendemos voltar nas próxi-
mas edições.”

Eder Santos - Diretor da Ino-
va Isenções: “Foi a primeira vez 
que participamos... A localização 
do estande na feira foi estraté-
gica... visitação intensa todos os 
dias e ficamos muito satisfeitos 
com o resultado. Achei a feira 
fantástica... Pretendemos voltar 
nas próximas edições !”

Franco Ode - Gerente Geral 
de Planejamento de vendas 
e vendas Diretas da hyun-
dai Motor Brasil: “Trata-se de 
um evento com retorno extre-
mamente positivo em relação 
ao investimento aplicado, pois 
tivemos contato com um públi-
co altamente qualificado e uma 
grande visibilidade para a mar-
ca...  Conseguimos realizar cer-
ca de 150 testes, o que foi um 
resultado bastante expressivo...”

Daniele Almeida - Diretora 
da DF Autoescola: “Participa-
mos desde a primeira edição... 
Tivemos um número razoável de 
visitantes em nosso espaço e gos-
tamos muito por ser uma feira di-
recionada... bem focada em nosso 
público. Valeu a pena participar e 
já tivemos retorno... pretendemos 
voltar no próximo ano...”

Márcio Alves - Supervisor de 
Frota da Renault: “O evento 
realizado no Campo de Marte 
foi melhor que a 1ª edição feita 
no Autódromo de Interlagos... 
A organização da feira mostrou 
grande comprometimento des-
de o credenciamento até o test-
-drive. O evento gerou muitos 
contatos para os vendedores... 
o test-drive foi bem organizado, 
com bom percurso...”

Fábio Ayudarte - vendas 
Corporativas da volkswa-
gen: “A participação foi muito 
positiva... Infelizmente fomos 
surpreendidos pelo Show Rock 
Nivea que aconteceu no do-
mingo... Acreditamos que po-
deríamos ter atendido mais 
pessoas se não fosse por conta 
desse acontecimento... O even-
to gerou alguns poucos negó-
cios nos dias de feira, mas o 
objetivo maior é a prospecção 
em longo prazo... A organização 
do test-drive estava mais ade-
quada em relação ao evento 
anterior, principalmente pela 
proximidade dos estandes...”

Filipe Rikimaru - Diretor Co-
mercial da Javarotti: “Esta-
mos desde a primeira edição... 
Tivemos um volume grande de 
clientes que visitaram nosso es-
tande. A Mobility é um evento 
direcionado... Valeu a pena par-
ticipar e pretendemos voltar nas 
próximas edições.”

Cleide Xavier de Souza – ven-
das Especiais da FIAT/JEEP 
SINAL: “Muito interessante !...  
80 % do público alvo... Confor-
me nossas experiências em feiras 
anteriores à essa, os índices eram 
pelo menos 30 % menores.  
A participação no evento gerou 
negócios e o test-drive foi muito 
bom ! Espaço ideal...”

Marcio Luis Weissheimer 
- Gerente de vendas da 
Freedom: “Participamos em 
parceria com a Pé de Apoio... 
Pelo perfil do evento, havia 
espaço para que as pessoas 
pudessem realmente testar e 
aprovar a qualidade e versati-
lidade de nossos produtos. No 
geral, a feira foi muito interes-
sante...  Valeu a pena participar, 
percebemos esse evento como 
forma de falar diretamente com 
as pessoas...” 

Dennys Camargo - Departa-
mento Comercial da Kit Livre: 
“A visitação do público em nosso 
estande foi excepcional, recebe-
mos muitas pessoas... Achamos 
a feira muito boa, tivemos todo o 
suporte necessário... Um evento 
bem organizado, nota 10...”

hélio Sales Jr – Diretor da 
Clinica Segunda Geração: 
“Estar presente na Mobility & 
Show proporcionou visibilidade 
a nossa empresa... Nos trouxe 
retornos positivos e ao nosso 
negócio uma excelente expe-
riência...”
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NO GRUPO SHC,O RESPEITO 
JÁ VEM DE SÉRIE.
CITROËN MOBILITÉ. 
SEU CITROËN ESPECIAL PARA 
SUAS NECESSIDADES.

PROGRAMA
CITROËN
MOBILITÉ PROGRAMA

CITROËN
MOBILITÉ

meucitroen.com.br

PROGRAMA
CITROËN
MOBILITÉ

C4 LOUNGE ORIGINE 1.6 
THP TURBO 173cv FLEX - AUTOMÁTICO

R$54.655,00 
COM ISENÇÃO TOTAL

AIRCROSS LIVE 1.6 FLEX 
AUTOMÁTICO 

R$45.002,75 
ISENÇÃO TOTAL

C3 TENDANCE 1.6 FLEX 
AUTOMÁTICO 

R$39.703,27 
ISENÇÃO TOTAL

- MOTOR 1.6. THP  - TURBO 
COM 173CV
- AIR BAG DUPLO
- FREIOS ABS + REF + AFU
- CAMBIO AUTOMÁTICO TIP 
TRONIC COM 06 VELOCIDADES
- DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA
- VIDROS E TRAVAS ELETRICAS NAS 
04 PORTAS

- VOLANTE COM REGULAGEM DE 
ALTURA E PROFUNDIDADE 
- AR CONDICIONADO DIANTEIRO E 
SAÍDA TRASEIRA
- APOIO DE BRAÇO DIANTEIRO E 
TRASEIRO COM PORTA COPOS
- COMANDOS INTEGRADOS NO 
VOLANTES
- PILOTO AUTOMÁTICO

- LIMITADOR DE VELOCIDADE
- RADIO, CD, MP3, COM 
BLUETOOTH, ENTRADA USB E 
AUXILIAR
- LUZ DE LED DIURNA 
- LANTERNA DE NEBLINA DIANTEIRA 
E TRASEIRA
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 16¨
- ALARME 

- SENSOR DE OBSTÁCULO 
TRASEIRO
- MODULO DE SUBIDA DOS VIDROS 
DAS PORTAS
- PORTA LUVAS ILUMINADO
- BANCO COM REGULAGEM DE 
ALTURA
- PORTA MALAS COM 450 LITROS 
COM ABERTURA INTERNA E NA 
CHAVE, BANCO BI PARTIDO

Oferta exclusiva para portadores de necessidades especiais mediante apresentação de documentação comprobatório emitida pelo órgão competente. Valor promocional a partir de R$ 39.703,27 à vista para o 
modelo C3 ORIGINE 1.2 PURETECH - Manual 16/17 e Automático conforme Anúncio publicado nesta revista - Válido para Pintura Sólida. Frete não incluso.  Valor promocional a partir de R$ 40.989,00 à vista 
para o modelo Aircross Start manual – 16/17 e Automático conforme Anúncio publicado nesta revista -  Válido para Pintura Sólida. Frete não incluso. Valor promocional a partir de R$ 54.655,00 à vista para o 
modelo C4 Lounge ORIGINE 1.6 Turbo THP Automático 16/17 publicado nesta revista - Válido para Pintura Sólida. Consulte condições de financiamento com nossa equipe comercial. Promoção enquanto durarem 
os estoques. Alguns itens podem ser opcionais. Valores válidos somente para compras efetivadas por pessoas comprovadamente portadoras de necessidades especiais e/ou em nome dessas, conforme legislação em 
vigor. A aquisição do veículo com o benefício fiscal por pessoa que não preencha as condições estabelecidas em lei, assim como a utilização do veículo por pessoa que não seja portadora de deficiência física, sujeitará 
o adquirente ao pagamento do tributo dispensado, acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. A empresa reserva-se o direito de fazer qualquer alteração 
nos modelos ou preços, sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. A Citroën reserva-se o direito de corrigir possíveis erros gráficos. 

Encontre a concessionária mais próxima de você em www.meucitroen.com.br

- MOTOR 1.6 FLEX COM 122CV
- PARA-BRISAS ZENITH
- AIR BAG DUPLO DIANTEIRO
- FREIOS ABS + REF + AFU
- CAMBIO AUTOMÁTICO TIP TRONIC COM 04 
VELOCIDADES E TROCA NO VOLANTE PADDLE SHIFT
- DIREÇÃO ELÉTRICA COM  ASSISTÊNCIA VARIÁVEL
- VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E 
PROFUNDIDADE 
- AR CONDICIONADO DIANTEIRO
- COMPUTADOR DE BORDO
- FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO E TRASEIRO
- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS
- COMANDOS INTEGRADOS NO VOLANTES
- CENTRAL MULTIMÍDIA COM RADIO, MP3, COM 
BLUETOOTH, ENTRADA USB E AUXILIAR
- LUZ DE LED DIURNA 
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 15¨
- BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA
- PORTA MALAS COM 300 LITROS, BANCO BI PARTIDO
- SUSPENSÃO ELEVADA
- COMPUTADOR DE BORDO
- PORTA LUVAS REFRIGERADO

- MOTOR 1.6 FLEX COM 122CV
- AIR BAG DUPLO DIANTEIRO
- FREIOS ABS + REF + AFU
- CAMBIO AUTOMÁTICO TIP TRONIC COM 04 
VELOCIDADES E TROCA NO VOLANTE PADDLE SHIFT
- DIREÇÃO ELÉTRICA COM  ASSISTÊNCIA VARIÁVEL
- VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E 
PROFUNDIDADE 
- AR CONDICIONADO DIANTEIRO
- VIDROS E TRAVAS ELETRICAS NAS 04 PORTAS
- COMANDOS INTEGRADOS NO VOLANTES
- RADIO, CD, MP3, COM BLUETOOTH, ENTRADA USB 
E AUXILIAR
- LUZ DE LED DIURNA 
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 16¨
- BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA
- PORTA MALAS COM 403 LITROS, BANCO BI PARTIDO
- SUSPENSÃO ELEVADA
- COMPUTADOR DE BORDO
- PORTA LUVAS REFRIGERADO

hasta La vista

universo das pessoas com deficiência ? De 
que forma essas primeiras experiências 
acontecem ? 

Podemos dizer que as pessoas com de-
ficiência iniciam suas primeiras experiências 
sexuais com a mesma média de idade de 
pessoas sem deficiência ? 

Para variar temos mais perguntas do que 
respostas, mas podemos inferir que muitas 
pessoas com deficiência vivem seu début 
sexual em idades mais avançadas,  devido a 
mitos relacionados à deficiência e sexualidade 
(protecionismo relacionado às pessoas com 
deficiência, preconceito e desconhecimento 
sobre a sexualidade das pessoas com defi-
ciência entre outros) e as grandes desvanta-
gens de oportunidades para que as pessoas 
com deficiência possam viver de forma inde-
pendente e autônoma sua vida sexual.

Um ótimo filme que aborda essa temática 
e que é chamado de “road movie” da inclusão 
é: Hasta la Vista – Venha Como Você É.

O filme é uma comédia dramática de 
2012 dirigido por Geoffrey Enthoven  e 
conta a história de três pessoas com defi-
ciência, um jovem cego e dois jovens com 
deficiência física  que partem para uma 
viagem, escondidos de sua família,  com o 
principal objetivo de viverem sua sexualida-

sexualidade por Edson Luiz Defendi

de e literalmente perderem sua virgindade.
Contado de maneira bem humorada e 

com um roteiro que mostra a superação dos 
três viajantes, o filme nos leva a refletir que 
por detrás da aventura dos jovens em busca 
de suas primeiras experiências sexuais, como 
a sociedade ainda desconsidera e não estimu-
la essa importante momento para qualquer 
jovem ou adolescente. Além disso, o filme 
mostra o desafio dos três personagens, seus 
medos e fantasias sobre essa experiência e 
os desafios e riscos que se impõem para ter 
assegurado o direito a viverem suas experi-
ências sexuais.

O direito a vivência a sexualidade por jo-
vens e adolescentes com deficiência é uma 
temática ainda invisível em nossa sociedade. 
Incluir a realidade da deficiência em progra-
mas de educação sexual é um dos principais 
pontos para superação de barreiras e a criação 
de oportunidades para que essa discussão 
aconteça.  Os jovens e adolescentes com de-
ficiência precisam ser olhados como pessoas 
dotadas de desejos e que querem ter suas 
primeiras experiências sexuais como qualquer 
outro jovem.  Precisamos estimular esse de-
bate e incentivar as pessoas a dialogar mais 
sobre sexualidade e deficiência.

As primeiras experiências sexuais...
ue atire a primeira pedra 
quem nunca ficou tenso ao 
viver suas primeiras experi-
ências sexuais. O início da 
vida sexual, a “concretização” 
de desejos e fantasias é um 
passo do desenvolvimen-

to humano, simboliza culturalmente uma 
importante passagem para a vida adulta e 
promove desafios para adolescentes e jovens.

As primeiras experiências sexuais vêm 
sempre cercadas de muitos simbolismos 
e mitos. O tabu da virgindade, o medo do 
desempenho sexual, as fantasias sobre orgas-
mos, satisfação sexual, o melhor momento 
para essa experiência acontecer, as informa-
ções referentes às doenças sexualmente 
transmissíveis sempre estão presentes.

Vale mencionar também que as primeiras 
experiências sexuais, além de conferir im-
portante status ao jovem e ao adolescente, 
levam os mesmos ao maior conhecimento 
e controle do próprio corpo, de seus dese-
jos, e maior independência para escolhas e 
autonomia pessoal.

Uma pesquisa realizada em 2012, em 
37 países, denominada “Durex Global Sex 
Survey”, patrocinada por uma marca de pre-
servativos, mostra que no Brasil, os jovens e 
adolescentes vivem suas primeiras experiên-
cias sexuais aos 13 anos de idade em média.  
Esse levantamento mostrou que não é só 
por aqui que essa realidade acontece. Na 
Austrália e nos Estados Unidos, a média de 
idade é a mesma. Os países com a menor 
idade para a primeira relação sexual, 12 anos, 
foram o México, Áustria e a Alemanha.

Esses dados confirmam outros estudos 
realizados anteriormente no Brasil, porém 
apontado para uma maior precocidade para 
o início da vida sexual. 

Em 2008 o ProSEX - Programa de Estudos 
em Sexualidade, ligado à Universidade de São 
Paulo, coordenado pela Psiquiatra e Espe-
cialista em Sexualidade  Dra. Carmita Abdo, 
mostrou que a iniciação sexual acontecia, 
principalmente, na faixa etária dos 13 aos 17  
anos, com concentração maior aos 15 anos.  

Essa realidade leva-nos a pensar: e no 

Edson Luiz Defendi é Doutorando em 
Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar e Reabilitação de pessoas 
com deficiência pela Faculdade de Medicina da USP.  
Psicólogo clínico, Terapeuta Familiar e Educador. É 
colaborador da área de serviços de apoio à inclusão 
da Fundação Dorina Nowill e coordenador do grupo 
de pais homossexuais – GpaiH
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NO GRUPO SHC,O RESPEITO 
JÁ VEM DE SÉRIE.
CITROËN MOBILITÉ. 
SEU CITROËN ESPECIAL PARA 
SUAS NECESSIDADES.

PROGRAMA
CITROËN
MOBILITÉ PROGRAMA

CITROËN
MOBILITÉ

meucitroen.com.br

PROGRAMA
CITROËN
MOBILITÉ

C4 LOUNGE ORIGINE 1.6 
THP TURBO 173cv FLEX - AUTOMÁTICO

R$54.655,00 
COM ISENÇÃO TOTAL

AIRCROSS LIVE 1.6 FLEX 
AUTOMÁTICO 

R$45.002,75 
ISENÇÃO TOTAL

C3 TENDANCE 1.6 FLEX 
AUTOMÁTICO 

R$39.703,27 
ISENÇÃO TOTAL

- MOTOR 1.6. THP  - TURBO 
COM 173CV
- AIR BAG DUPLO
- FREIOS ABS + REF + AFU
- CAMBIO AUTOMÁTICO TIP 
TRONIC COM 06 VELOCIDADES
- DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA
- VIDROS E TRAVAS ELETRICAS NAS 
04 PORTAS

- VOLANTE COM REGULAGEM DE 
ALTURA E PROFUNDIDADE 
- AR CONDICIONADO DIANTEIRO E 
SAÍDA TRASEIRA
- APOIO DE BRAÇO DIANTEIRO E 
TRASEIRO COM PORTA COPOS
- COMANDOS INTEGRADOS NO 
VOLANTES
- PILOTO AUTOMÁTICO

- LIMITADOR DE VELOCIDADE
- RADIO, CD, MP3, COM 
BLUETOOTH, ENTRADA USB E 
AUXILIAR
- LUZ DE LED DIURNA 
- LANTERNA DE NEBLINA DIANTEIRA 
E TRASEIRA
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 16¨
- ALARME 

- SENSOR DE OBSTÁCULO 
TRASEIRO
- MODULO DE SUBIDA DOS VIDROS 
DAS PORTAS
- PORTA LUVAS ILUMINADO
- BANCO COM REGULAGEM DE 
ALTURA
- PORTA MALAS COM 450 LITROS 
COM ABERTURA INTERNA E NA 
CHAVE, BANCO BI PARTIDO

Oferta exclusiva para portadores de necessidades especiais mediante apresentação de documentação comprobatório emitida pelo órgão competente. Valor promocional a partir de R$ 39.703,27 à vista para o 
modelo C3 ORIGINE 1.2 PURETECH - Manual 16/17 e Automático conforme Anúncio publicado nesta revista - Válido para Pintura Sólida. Frete não incluso.  Valor promocional a partir de R$ 40.989,00 à vista 
para o modelo Aircross Start manual – 16/17 e Automático conforme Anúncio publicado nesta revista -  Válido para Pintura Sólida. Frete não incluso. Valor promocional a partir de R$ 54.655,00 à vista para o 
modelo C4 Lounge ORIGINE 1.6 Turbo THP Automático 16/17 publicado nesta revista - Válido para Pintura Sólida. Consulte condições de financiamento com nossa equipe comercial. Promoção enquanto durarem 
os estoques. Alguns itens podem ser opcionais. Valores válidos somente para compras efetivadas por pessoas comprovadamente portadoras de necessidades especiais e/ou em nome dessas, conforme legislação em 
vigor. A aquisição do veículo com o benefício fiscal por pessoa que não preencha as condições estabelecidas em lei, assim como a utilização do veículo por pessoa que não seja portadora de deficiência física, sujeitará 
o adquirente ao pagamento do tributo dispensado, acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. A empresa reserva-se o direito de fazer qualquer alteração 
nos modelos ou preços, sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. A Citroën reserva-se o direito de corrigir possíveis erros gráficos. 

Encontre a concessionária mais próxima de você em www.meucitroen.com.br

- MOTOR 1.6 FLEX COM 122CV
- PARA-BRISAS ZENITH
- AIR BAG DUPLO DIANTEIRO
- FREIOS ABS + REF + AFU
- CAMBIO AUTOMÁTICO TIP TRONIC COM 04 
VELOCIDADES E TROCA NO VOLANTE PADDLE SHIFT
- DIREÇÃO ELÉTRICA COM  ASSISTÊNCIA VARIÁVEL
- VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E 
PROFUNDIDADE 
- AR CONDICIONADO DIANTEIRO
- COMPUTADOR DE BORDO
- FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO E TRASEIRO
- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS
- COMANDOS INTEGRADOS NO VOLANTES
- CENTRAL MULTIMÍDIA COM RADIO, MP3, COM 
BLUETOOTH, ENTRADA USB E AUXILIAR
- LUZ DE LED DIURNA 
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 15¨
- BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA
- PORTA MALAS COM 300 LITROS, BANCO BI PARTIDO
- SUSPENSÃO ELEVADA
- COMPUTADOR DE BORDO
- PORTA LUVAS REFRIGERADO

- MOTOR 1.6 FLEX COM 122CV
- AIR BAG DUPLO DIANTEIRO
- FREIOS ABS + REF + AFU
- CAMBIO AUTOMÁTICO TIP TRONIC COM 04 
VELOCIDADES E TROCA NO VOLANTE PADDLE SHIFT
- DIREÇÃO ELÉTRICA COM  ASSISTÊNCIA VARIÁVEL
- VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E 
PROFUNDIDADE 
- AR CONDICIONADO DIANTEIRO
- VIDROS E TRAVAS ELETRICAS NAS 04 PORTAS
- COMANDOS INTEGRADOS NO VOLANTES
- RADIO, CD, MP3, COM BLUETOOTH, ENTRADA USB 
E AUXILIAR
- LUZ DE LED DIURNA 
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 16¨
- BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA
- PORTA MALAS COM 403 LITROS, BANCO BI PARTIDO
- SUSPENSÃO ELEVADA
- COMPUTADOR DE BORDO
- PORTA LUVAS REFRIGERADO
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Lançamentos de livros 
trazem reflexões sobre 

pessoas com deficiência

O 
mês de junho marcou o 
lançamento de dois livros 
que tratam de experiên-
cias pessoais, mostrando 
como os autores encaram 

a questão, sob pontos de vista diferentes: 
de quem acompanha e de quem tem uma 
deficiência.

O primeiro é  
“O que é que ele 
tem”, da cantora 
Olivia Byington, 
publicado pela edito-
ra Objetiva. Ela conta 
sua trajetória de vida 
com o filho mais ve-
lho, João, hoje com 
35 anos, que tem 
Síndrome de Apert, 
uma doença genética 

rara, cuja principal característica é o fecha-
mento prematuro dos ossos das mãos, dos 
pés (o que pode levar à fusão de dedos) e 
do crânio, o que pode comprimir o cérebro. 
Causa ainda exoftalmia (olhos saltados), 
complicações buxo-maxilo-faciais e super-
produção das glândulas sebáceas. Ela tinha 
22 anos quando ele nasceu.

O nome do livro remete a uma pergunta 
que ela ouviu durante toda a vida, assim 
como seus outros 3 filhos, entre eles o 
escritor e ator Gregório Duvivier, que inclu-
sive escreveu a orelha da obra. Nele, Olívia 
conta sua própria vida e a de João, mas 
passa longe de descrever uma história de 
superação ou autopiedade. Ela enfatiza o 
amor pela diferença.

Em entrevista ao jornal Folha de São 
Paulo, Olívia afirmou que o livro “é um relato 
sincero da história de uma pessoa bem-su-

cedida que foi muito apoiada pela família. 
Pode servir de apoio para quem vive com 
alguém que esteja fora do esperado, seja 
qual for a deficiência. Bastam compreensão, 
paciência, muito amor e generosidade”.

Para ela, não foi uma obra fácil de ser 
escrita, inclusive porque precisou reviver 
sentimentos que nem sempre eram bons 
e atitudes que hoje ela julga não terem sido 

corretas, como as 20 cirurgias a que João 
foi submetido durante a vida. Na época, as 
informações sobre a síndrome eram pou-
cas e ela teve que lidar com essa situação 
inesperada da qual não tinha nenhum co-
nhecimento, além de enfrentar a rejeição 
e exclusão escolar, entre outros problemas.

A figura que resulta do livro é de um 
João muito bem-humorado, amoroso, que 
adora veículos, sabe de cor todas as linhas 
de ônibus e anda de bicicleta pelo Rio de 
Janeiro, onde moram. Ele está sempre no 
Facebook e namora Ana Clara, que também 
tem a síndrome. “Se você acha que vai 
encontrar no livro lamúrias e autopiedade, 
você não conhece a minha mãe”, escreveu 
Gregório em sua crônica semanal no jornal 
Folha de São Paulo. “No começo ela já 
deixa claro que no fim tudo dá certo. Até 
porque no começo também dá –quando 
se começa cercado de amor por todos os 
lados”, conclui.

UM JORNALISTA SOBRE RODAS

Jairo Marques, 
repórter do jornal 
Folha de São Paulo 
desde 1999, colu-
nista do mesmo jor-
nal e blogueiro do 
“Assim como você”, 
além de manter 
uma página com 
inúmeros amigos 
no Facebook, lan-
çou seu primeiro 
livro - “Malacaba-
do, a história de 
um jornalista so-
bre rodas” - pela 
editora Três Estrelas. 
Ele é o primeiro jor-
nalista com defici-
ência, em cadeira 
de rodas devido à 
pólio, contraída aos 
9 meses, que se tornou conhecido do gran-
de público pela forma de trazer o assunto à 
imprensa. Por causa do ineditismo de seu 
trabalho e da importância que assumiu no 
segmento, foi o entrevistado das “Páginas 
Amarelas” da Revista Reação Nº 75, de 
julho/agosto de 2010.

O termo “Malacabado” que cunhou, é 
apenas um entre muitos popularizados 
em seus escritos, que trouxeram temas 
como acessibilidade e inclusão. Recu-
sando o papel de vítima, Marques reúne 
no livro suas ideias sobre a necessidade 
das pessoas com deficiência serem vis-
tas sem pena e sem serem consideradas 
exemplos de superação. Para isso, usa 
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NA GRAND MOTORS, VOCÊ PcD TEM ATENDIMENTO
ESPECIAL PARA GARANTIR SEU TOYOTA 0KM.

COROLLA GLi  1.8 
FLEX AUTOMÁTICO CVT 16/17 

R$ 54.654,88  
VALOR COM AS ISENÇÕES DE IPI E ICMS

PROGRAMA

DE INCLUSÃO

NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES.

• Assessoria para a documentação necessária • Consulte nossas condições comerciais 
• Parceiros especializados em adaptação veícular • Atendimento domiciliar 
• Parcerias com clínicas médicas credenciadas pelo Detran. 

• 5 Airbags
• Ar-Condicionado
• Freios ABS e EBD

ISENÇÃO de

“IPI”e “ICMS”

Corolla GLI 1.8 Flex Automático CVT 2016/2017, pintura metálica. A partir de R$ 
54.654,88 à vista. Valores com isenção de IPI e ICMS. Preço sujeito a alteração conforme 

tabela do fabricante. Crédito sujeito a aprovação. A Grand Motors reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.

Nações Unidas | Av. Nações Unidas, 22.413 | 11 5681-0000
Morumbi | Av. Giovanni Gronchi, 6.470  | 11 3018-3000 

 (EM FRENTE AO SP MARKET / PARQUE DA MÔNICA)

 (A DOIS MINUTOS DO SHOPPING JARDIM SUL)

w w w.g ra n d m o to r s .co m . b r

HB20 1.6 Comfort Plus
Automático 2016/2017 

por R$ 43.046,95

HB20 1.6 Comfort Plus
Automático 2016/2017 

Mais completo com o preço mais acessível.

w w w . g r a n d b r a s i l . c o m . b r

Av. Marquês de São Vicente, nº 1.139 
Barra Funda - São Paulo Tel: (11) 3123-8300 Av. Emílio Ribas, nº 1.302

Gopouva - Guarulhos - SP Tel: (11) 2087-7800
Consulte Condições.Consulte Condições.

facebook.com/grandbrasil

Na cidade somos todos pedestres.

 
 

Hyundai Facilita é o programa que auxilia
portadores de necessidades especiais em todo
o processo de aquisição de um carro zero. Desde
a documentação dos modelos mais adequados,
como o HB20 com câmbio automático. Hyundai
Facilita. Mais que um programa, um parceiro em 
quem você pode confiar. 

Isenções de IPI e  ICMS

• Assessoria para a documentação necessária;
• Consulte nossas condições comerciais; 
• Parceiros especializados em adaptação veícular;
• Parcerias com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;
• Atendimento domiciliar. 

HB20 1.6 Comfort Plus Automático 2016/2017, pintura sólida. A partir de R$ 43.046,95 à vista. Valores com isenção de IPI e ICMS. Preço sujeito a alteração conforme tabela do fabricante. Crédito sujeito a 
aprovação. A Grand Brasil reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.
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“TEATRO DOS SENTIDOS” FAZ TEMPORADA NO 
RIO DE JANEIRO

O Teatro dos Sentidos é uma técnica de encenação criada 
inicialmente para uma plateia de cegos, mas seu público hoje 
é composto também por pessoas que enxergam e são ven-
dadas antes da peça começar. Durante as encenações, com 
textos devidamente adaptados, os atores exploram os sentidos 
remanescentes da plateia: audição, tato, olfato e paladar.

Criado pela carioca Paula Wenke, graduada em Artes Cê-
nicas pela Universidade de Brasília/DF, com cursos nos Es-
tados Unidos e diretora multimídia, além de professora de 
interpretação, entre outras atividades, o “Teatro dos Sentidos” 
não é um grupo na acepção do termo. Para cada espetáculo 
são reunidos os atores e equipe. “Nosso desejo é justamente 
conseguir um patrocínio de manutenção para que possamos 
nos estabelecer como grupo. Assim, teremos possibilidades 
de atender aos convites internacionais, participar de mais 
editais, difundir a técnica de encenação pelo Brasil e pelo 
mundo, criar festivais de Arte Inclusiva, cursos de artes onde 
a pessoa com deficiência possa ter subsídios e ouros proje-
tos”, explica Paula.

O espetáculo “Feliz Ano Novo de Novo” ganhou o edital 
Fomento Cidade Olímpica na linha Artes sem Limites e o Viva Cultura, os dois 
da Secretaria de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro. E estreia em 19 de agosto 
próximo no Teatro Maria Clara Machado na capital carioca. Nesta linha, 50 % 
da equipe artística deve ser de artistas com deficiência. Ela foi criada durante a 
gestão do atual ministro da cultura Marcelo Calero, quando ainda era secretário 
Municipal de Cultura do Rio. Segundo Paula, que o visitou recentemente em 
seu novo gabinete na capital federal, ele pretende criar uma coordenadoria de 
arte inclusiva no MINC. Já o espetáculo Imagens de um C(ego) estreia em 8 de 
setembro no Teatro Municipal Café Pequeno, também no Rio.

Pessoas com deficiência têm ingresso gratuito e acompanhantes pagam meia 
entrada nos dois espetáculos

PLANOS
Depois dessas duas temporadas, o objetivo é levar o “Teatro dos Sentidos” para 

todo o Brasil. Já há aprovação na Lei Rouanet, que autoriza a captação de recursos 
junto às empresas para aplicação em projetos culturais, para uma temporada em 
Minas Gerais e duas outras capitais. “Já fomos patrocinados pela CEMIG e Caixa 
Econômica Federal, sempre obtendo ótimos resultados. Basta que uma empresa 
se interesse para que possamos fazer um visita e mostrar o projeto” explica Paula.

Outro plano, de acordo com ela, “é editar os dois textos num livro, pois ambos 
os projetos têm como característica textos intensos, com forte apelo emocional e de 
reflexão. Ao mesmo tempo sempre bem-humorados, divertidos, mas absolutamente 
poéticos”, afirma Paula. 

suas próprias histórias de vida, contando 
casos reais desde a infância, como o da 
diretora da escola que tentou expulsá-lo 

por supostamente ocupar o espaço de 
três estudantes.

“Assumir-se malacabado é, ao mesmo 

tempo, consequência do cansaço diante 
de uma sociedade que cobra perfeição 
e um chamamento à realidade: existirá 
alguém que possa dizer-se inteiramente 
acabado, perfeito?”, questiona o autor, 
no prefácio da obra.

Já a jornalista Eliane Brum escreveu 
na orelha: “É um livro para todos, mas 
principalmente, para aqueles que se 
agarram à ilusão tão cara neste mundo 
de que são bem acabados porque têm 
dois braços e duas pernas que se mo-
vem, dois olhos capazes de enxergar, 
dois ouvidos que ouvem, uma boca que 
fala”.

O MUNDO DO TRABALhO

Para comemorar os 25 anos da cha-
mada Leis de Cotas, 
em 24/07, o Espaço 
da Cidadania lançou o 
livro “Relatos da In-
clusão – Trabalhado-
res com Deficiência 
no Setor Metalúrgico 
de Osasco e região”. 
A obra mostra casos de 
trabalhadores e empre-
gadores que desafiam 
preconceitos e que 
fazem a região uma das campeãs em 
inclusão. 

Na primeira parte são apresentados 
relatos desses trabalhadores, dos em-
presários e agentes públicos que traba-
lharam pelo cumprimento da lei desde 
o início dos anos 2000, mostrando que 
todos ganham com a inclusão. Foram 
levantados em reportagens de diversas 
televisões, jornais e livros.

A segunda parte da publicação traz 
números da inclusão no setor, docu-
mentados por dez pesquisas anuais e 
sua comparação com os registros nacio-
nais. Complementam a publicação os 
indicadores do Censo do IBGE sobre a 
presença quantitativa e nível de esco-
laridade das pessoas com deficiência 
residentes nos 12 municípios abran-
gidos pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco.
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Site sobre acessibilidade nas escolas

O site Melhor Escola foi criado pelo engenheiro 
Juliano Souza quando precisou procurar uma escola 
para o filho de um ano em um bairro para onde havia 
acabado de se mudar. Sem nenhum conhecimento, 
acabou matriculando o menino em uma que não o 
agradou. Dessa experiência ruim surgiu a ideia de fazer 
um site que ajudasse a criar uma rede de pais e alunos 
engajados e um sistema de avaliações e depoimentos 
sobre as escolas. A mais nova funcionalidade incluída 
neste semestre como informação na página de cada 
escola é a acessibilidade. Agora é possível filtrar o 
resultado da busca por escolas, obtendo os resultados 
só das que estão preparadas nesse quesito. De acordo 
com Juliano, a informação vem do Censo Escolar.

A busca funciona do seguinte modo:

1- O usuário acessa o site - www.melhorescola.
net - e faz uma busca pelo nome da escola, cidade, 
bairro ou CEP.

2- Será encaminhado para uma página com todas 
as escolas encontradas.

3- Nesta página, abaixo do número de escolas lista-
das, o usuário deverá clicar no botão “Refinar busca”.

4- Selecionar o filtro “Acessibilidade” para ver ape-
nas as escolas que possuem acessibilidade.

5- Clicar no botão “Aplicar filtros”. Desta forma, o 
usuário poderá visualizar todas as escolas que aten-
dem aos critérios de sua busca (cidade, nome, bairro 
ou CEP selecionados inicialmente) e que possuam 
acessibilidade.

Acessibilidade na Justiça

A resolução Nº 230/2016 do CNJ - Conselho Nacional 
de Justiça, publicada em 22 de junho último, estabelece 
políticas e práticas no Judiciário, determinando uma série 
de requisitos para garantir a acessibilidade de pessoas com 
deficiência em fóruns, tribunais e cartórios extrajudiciais, 
tanto para usuários como servidores e terceirizados. O 
texto ajusta os tribunais e demais órgãos da Justiça às 
determinações da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Lei 13.146/15) e da Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
ratificada pelo Brasil em 2008. “A resolução significa um 
grande avanço para consolidação das medidas de inclusão 
de pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judi-
ciário. O que antes eram 
recomendações, agora tem 
a força de determinações”, 
explicou Nancy Andrighi, 
ministra do STJ - Superior 
Tribunal de Justiça e tam-
bém corregedora nacional 
de Justiça, responsável 
pelo novo texto, com co-
laboração da Comissão de 
Inclusão do tribunal a qual preside. O texto reconhece o 
direito dessas pessoas de acessar conteúdo de todos os 
atos processuais de seu interesse, incluindo o exercício 
da advocacia. Determina ainda uma reserva mínima de 2 
% de vagas de estacionamento. Mesmo se todas as vagas 
estiverem ocupadas, é papel da Administração “agir com o 
máximo de empenho” para facilitar o acesso desse usuário 
às dependências da unidade, diz a resolução. Além disso, 
pelo menos 5 % de servidores ou terceirizados devem 
ser capacitados no uso de Libras. 

Os tribunais devem criar, em 45 dias, a partir daquela 
data, comissões permanentes de acessibilidade e inclu-
são, com participação de magistrados e servidores, para 
fiscalizar e planejar medidas a esse público. Cada órgão 
do Judiciário fica obrigado ainda a manter um cadastro dos 
servidores e terceirizados com deficiência, especificando 
as necessidades particulares de cada um. Segundo o tex-
to, levará advertência o servidor que souber de condutas 
contrárias à resolução, mas deixar de comunicar o fato 
à autoridade competente. Em São Paulo, o conselheiro 
Rogério Nascimento determinou que Tribunal de Justiça 
implemente adequações necessárias para que todos os 
prédios ocupados pela Corte tenham o acesso adaptado 
no menor prazo possível. Em decisão do dia 7 de julho 
passado, o conselheiro deu prazo de 60 dias para que 
o TJSP apresente ao CNJ um cronograma de execução 
dessas medidas.
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A bengala vermelha-branca: 
direito ou privilégio ?

N
a minha qualidade de 
pessoa surdocega e cida-
dão brasileiro, comemo-
ro com alegria a iniciativa 
espanhola de posicionar 

a bengala vermelha-branca como um 
símbolo de liberdade para as pessoas 
surdocegas. Este símbolo que nos identi-
fica começou a ser usado em vários paí-
ses europeus desde a conferência sobre 
surdocegueira realizada na Bulgária, em 
2013, e minha alegria aumentou porque 
também li o La Vanguardia (jornal diário 
espanhol), afirmando que esta bengala 
pode ser comprada nas lojas da ONCE, 
online, ou através de seu Centro de In-
vestigação, Desenvolvimento e Aplica-
ção Tiflotécnica - CIDAT. 

Quando li que tinha a oportunida-
de de fazer compras online, comecei 
a trabalhar: escrevi, recebi resposta e 
reescrevi só para, finalmente, concluir 
que só é possível adquirir a bengala 
vermelha-branca online se o usuário for 
espanhol. Não consigo entender o por-
quê os cidadãos surdocegos de países 
da América Latina não podem comprar 
via internet se o acordo é firmado pela 
WFDB (Federação Mundial de Surdoce-
gos); se a bengala vermelha-branca está 
sendo usada em vários países europeus; 
se foi assumido que qualquer pessoa 
surdocegueira pode usar; se está em 

vigor a Convenção sobre os direitos das 
pessoas com deficiência e, para que 
tenham subscrito, quem sabe quantos 
acordos de apoio mútuo entre os países, 
portanto, isso deveria significar que a 
aquisição da bengala vermelha-branca 
também é possível a partir de outros 
países. 

Em meu desgosto, ocorreu-me per-
guntar no Facebook se alguém que es-
tivesse na Espanha poderia me ajudar a 
obter a bengala vermelha-branca. Pron-
tamente e generosamente, respondeu-
-me a Windys, e se colocou as ordens. 
Então, pedi seu auxílio e ela contatou a 
CIDAT, realizou o procedimento, e agora, 
a bengala vermelha-branca já está na 
sua mala e em poucos dias estará em 
minhas mãos. De coração, agradeço a 
minha amiga brasileira por ter dedicado 
a mim o seu tempo, paciência e bonda-
de para trazê-la – o que, também, inclui 
economias para mim – porque quando 
consultei o valor da bengala vermelha-
-branca e mais a remessa com a CIDAT, 
o câmbio do Euro para o Real, daria 
mais de 600 reais – cerca de 80% do 
salário mínimo – mas, com minha amiga 
trazendo, fiz a economia da remessa. A 
bengala vermelha-branca é ótima, po-
rém, o custo não é acessível para muitas 
pessoas surdocegas que gostariam de 
adquiri-la.

Como eu disse, logo vou ter a minha 
bengala vermelha-branca, no entanto, 
eu não me agrado como cidadão surdo-
cego latino-americano. Por acaso é um 
privilégio e não um direito de acesso a 
um símbolo que amplia nossa visibilida-

de ? É um privilégio e não um direito 
ser um usuário de um dispositivo 
que pode nos ajudar a melhorar a 

nossa qualidade de vida ? É um direito 
dos cidadãos europeus e um privilégio 

para os cidadãos latino-americanos ?  

Compreendo que isso depende da 
gestão de governos e de movimentos 
associativos tanto nacionais como re-
gionais e, aqui faço um chamado para 
que nossos governos e movimentos 
associativos iniciem os processos que 
se requerem para o acesso à bengala 
vermelha-branca. Com toda a honestida-
de, devo dizer que, de princípio, isso me 
incomodou muito. Agora, sinto uma dor 
profunda, porque a cidadania e os direi-
tos continuam tendo categorias. Incon-
cebível que, nesta fase do século XXI, as 
pessoas surdocegas na América Latina 
estejam com sua cidadania em segundo 
plano e estejam sendo aplicadas restri-
ções ao exercício de nossos direitos e, 
assim, permaneçamos despercebidos na 
Convenção das Nações Unidas.

 espaço aberto por Alex Garcia

Alex Garcia é gaúcho e Pessoa 
Surdocega. Presidente da Agapasm. 
Especialista em Educação Especial. 
Autor do livro “Surdocegueira: empí-
rica e científica”. Vencedor do II Prê-
mio Sentidos. Rotariano Honorário 
- Rotary Club de São Luiz Gonzaga/
RS. Líder Internacional para o Empre-
go de Pessoas com Deficiência pela 
Mobility International USA/MIUSA. 
Membro da Federação Mundial de 
Surdocegos. 
Site: www.agapasm.com.br 
E-mail: contato@agapasm.com.br
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Nos bastidores, 
com Celise Melo !

Casa dos 
Bateristas recebe 
bem as pessoas 
com deficiência !Você conhece a Celise Melo ? E a Celelê ? Essa sim ?!

Conheci a Celelê na REATECH há alguns anos e, 
mais profundamente, soube de sua história em junho 
desse ano, quando ela esteve em minha casa para 

ensaiarmos a nossa apresentação na MOBILITY & SHOW. Fiquei 
muito feliz de saber que, ainda nos dias de hoje, existem pessoas 
que se importam com o outro.

A Celise Melo é cantora, compositora, 
professora de música, musicoterapeuta, 
atriz e escritora. Ufa ! Com 3 anos de 
idade, ela já ia com seu pai, Flávio Ferreira 
de Melo, em entrevistas de rádios, TVs e 
jornais, pois ele era produtor musical de 
uma gravadora. Assim, com 7 anos de ida-
de começou a ter aulas de violão e canto. 

Aos 12 anos, ela já dava aulas de música para crianças e idosos. 
Na primeira escola onde trabalhou como professora de músi-

ca, havia crianças com síndrome de down e outras deficiências. O 
diretor dessa escola era um terapeuta, que gostou muito do seu 
trabalho e a contratou para ser terapeuta também. Ela passou a 
dar aulas de música dentro da piscina para crianças com defici-
ência. Alguns anos depois, foi contratada pela psicóloga e musi-
coterapeuta Clementina Nastari e passou a ser co-terapeuta dela. 
Estudou bastante e palestraram muitos cursos juntas. Como diz 
Celise: “foram maravilhosos todos esses anos de aprendizado”. 

A personagem Celelê nasceu no ano de 1993 para Celise se 
apresentar cantando e tocando suas músicas e interpretando 
personagens teatrais em palcos brasileiros, com seus espetáculos 
educativos e de inclusão. Um deles é “A Inclusão com Celelê 
e Convidados”, no qual tive a alegria de participar no palco da 
MOBILILITY & SHOW 2016, dançando e interpretando a Bruxa 
Samá, prima da Bruxa Mavel, interpretada pela Celelê. 

Mesmo com frio intenso, as pessoas ficaram esperando para 
assistir o espetáculo e gostaram muito e eu pude sentir de perto 
a sua energia contagiante e o quanto ela fala da inclusão de uma 
forma tão divertida. 

 “Adoro minha vida e amo o meu trabalho com música, teatro 
e musicoterapia. É muito bom estar sempre perto de crianças 
puras, poder ajudar as pessoas a terem mais alegria e vontade 
de viverem melhor”, reflete Celise.

Olá pessoal !  Conversei 
com Pedro Mauricio 
Sdoia, dono da Casa 
dos Bateristas em São 

Paulo. Mauricio nasceu em uma 
família muito musical e passou a 
infância ouvindo música clássica, 
instrumental brasileira e um pouco 
de Jazz. Em 1963, sua tia, que é professora de música, emprestou-
-lhe um disco dos Beatles - A Hard Day’s Night - e a vida dele mudou. 

Começou a aprender bateria aos 17 anos, estudou no Conser-
vatório do Brooklin Paulista, no CLAM com o professor Chumbinho, 
percussão erudita com Cláudio Stephan e teoria musical, percepção 
e solfejo com Fábio Mechetti e Osvaldo Colarusso. Na Academia 
Paulista de Música, recebeu muitas dicas de Dinho Gonçalves, com 
orientações e aulas de violino à parte.  

Cursou três faculdades: Física, Direito e Música, mas não concluiu 
nenhuma delas. Participou da Bienal de Música de 78, onde apren-
deu muito sobre percussão com Caskell, que veio da Alemanha. 
Teve acesso ao primeiro sintetizador, também em 78 e, alguns anos 
depois, já com baterias programáveis, foi trabalhar em uma fábrica 
internacional, onde era especialista em produtos, programador de 
presets e demonstrador.

Tocou com as cantoras Eliete Negreiros do Lira Paulistana e 
Vânia Bastos, com várias bandas e cantores de estilos diferentes 
e participou de peças teatrais e alguns filmes do cinema brasileiro 
como baterista e percussionista.

Em 2007, fundou a Casa dos Bateristas na Rua Teodoro Sampaio, 
especificamente voltada para bateria e percussão, onde tem clientes 
com deficiência motora. Ali também são feitos reparos e reformas 
em instrumentos e, recentemente, Pedro Mauricio deu apoio ao 
meu aluno de musicoterapia – o baterista Henrique Vieira (autista) 
– deixando sua bateria nova por um ótimo preço. Fomos muito bem 
recebidos pela equipe da loja e também por Regina Gonçalves, do 
setor administrativo e financeiro da empresa.

mais eficiente 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

Celise Melo (Celelê) é cantora, 
compositora, musicoterapeuta, atriz, 
educadora, escritora e é sucesso de público 
e crítica há 23 anos. 
Site: www.celeleeamigos.com.br 
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br 
Fan Page Facebook/celeleoficial / Facebook/
celele.talili / Vídeos Youtube/celeleeamigos 

música e arte por Celise Melo (Celelê)
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A
lgumas marcas de auto-
móveis são emblemáti-
cas, mas nenhuma tanto 
quanto a Mercedes-Benz. 
Grande parte dos brasilei-

ros tem o desejo de possuir um dia, um 
veículo com a famosa “estrela no capô”... 
E esse desejo não é diferente entre os 
consumidores com deficiência ou seus 
familiares. Se antes o sonho era um tanto 
que distante, pois os modelos da marca 
eram somente importados e não tinham 
direito à isenção de impostos, agora ficou 
mais fácil e palpável ter um Mercedes na 
garagem, afinal, a marca alemã que por 
tanto tempo faz presença no Brasil, agora 
tem uma fábrica por aqui – na cidade 
de Iracemápolis/SP – e alguns de seus 
modelos já são produzidos nela, ou seja, 
são fabricados no Brasil e portanto, estão 
sujeitos sim à isenção de impostos. 

Como os modelos da marca fabricados 

por aqui, nacionais, tem seu preço obvia-
mente acima dos R$ 70 mil, que é o limite 
teto para isenção completa de impostos – 
como é o caso desse testado nessa maté-
ria – os veículos MB, tem isenção apenas 
do IPI e também do IPVA na maioria dos 

estados brasileiros. Mas convenhamos, só 
o IPI e o IPVA num carro com o valor de 
um Mercedes já faz uma grande diferença, 
podendo assim, viabilizar a compra por 
uma parcela razoável dos consumidores 
beneficiados com a isenção de impostos.

64 test drive

MERCEDES-BENZ C 200
O sonho de ter um carro com a “estrela” na sua garagem 

agora pode ser uma realidade com a isenção de impostos !!! 



Assim, mais uma vez, em parceria dire-
ta com a montadora – como sempre faz, 
com pioneirismo e exclusividade há 19 
anos – a Revista Reação traz aos leitores, 
em primeira mão no segmento, uma ma-
téria especial de Test-Drive com o modelo 
Mercedes-Benz C 200 – um dos veículos 
mais requisitados e testados durante o 
test-drive nos três dias da Mobility & Show 
2016, evento realizado em junho, na ca-
pital paulista.

Nossa equipe especializada ficou com 
o modelo C 200 Avantgarde – automático 
– 2.0 Turbo, cedido pela fábrica por 20 
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.

O modelo já veio adaptado com equi-
pamentos instalados da marca parceira 

test-drive

da Mercedes-Benz em todo o mundo, a 
adaptadora italiana Guidosimplex. A insta-
lação do equipamento – alavanca de freio 
e acelerador com pomo giratório no volan-
te – foi feita pela representante da marca 
italiana no Brasil, a oficina de adaptações 
automotivas La Macchina, localizada na 
Vila Mariana, zona sul da capital paulista. 

Vamos a partir de agora, conhecer um 
pouco mais sobre o modelo que faz parte 
da família Classe C da montadora alemã. 

Conforto, design, dirigibilidade, 
espaço interno, acessibilidade 
e transferência

Logo de cara o C 200 já impressiona. O 
sedan é imponente, clássico e ao mesmo 
tempo ostenta linhas arrojadas, remeten-
do à esportividade. A marca representada 
na grade dianteira pela imensa estrela da 
Mercedes já diz tudo sobre o carro... é o 
seu cartão de apresentação. 

O conforto ao dirigir e o silêncio dentro 

do C 200, pelo baixo nível de ruído, são 
um ponto alto do modelo, bem como 
o espaço interno muito bom, tanto para 
passageiros como para o motorista, que 
conta ainda, com a regulagem eletrônica 
do seu banco num dispositivo na porta, 
bem prático de manusear. 

A acessibilidade aos comandos do pai-
nel e volante, bem como do console, são 
fantásticas, facilitando a vida da pessoa 
que possui algum tipo de deficiência, mes-
mo que nos membros superiores. Para 
quem gosta de uma condução mais es-
portiva, o modelo possui borboletas para 
troca de marchas no volante.

O que o motorista estranha um pouco 
no início, mas depois percebe a praticida-
de, é que a alavanca de câmbio, a troca 
de marchas no C 200 Avantgarde, é feita 
através de uma haste posicionada atrás 
do volante, do lado direito.

A transferência da cadeira de rodas 
para o carro e do carro para a cadeira de 
rodas – no caso de condutores cadei-
rantes – fica um pouco prejudicada pela 
posição do extintor de incêndio, colocado 
abaixo do banco do motorista. Na entrada 
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66  test-drive O brincar é uma atividade fundamental para a
criança explorar e relacionar-se com o mundo.
Famílias e profi ssionais da área da defi ciência

visual ensinam as crianças a aprender, brincando.
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Roberto Rios, 61 anos, 
paraplégico (cadeirante) - 

jornalista

“Sensacional... confortável, gosto-
so de dirigir, macio, silencioso. Muito 
bom ! É um Mercedes, o que mais 
dizer desse carro ? Gostaria de tê-lo 
todos os dias !!!”

e na saída do carro, ele atrapalha um 
pouco o movimento pelo espaço que 
ocupa e durante a condução do veículo, 
as pernas dos motoristas cadeirantes, na 
maioria dos casos, pela falta de movi-
mento e sensibilidade do membro, acaba 
pegando no extintor, podendo causar leve 
desconforto ou lesões.

Para quem usa cadeira de rodas e 
possui uma certa independência, quan-
do costuma dobrá-la ou desmontá-la, 
transportando-a dentro do carro, no C 
200 essa operação é perfeitamente pos-
sível e tranquila. 

Para quem se utiliza de muletas, ben-
galas ou andadores, ou mesmo idosos 
ou pessoas que tem dificuldades para 
dobrar os joelhos ao entrar no carro, ou 
com mobilidade reduzida de forma geral, 
o C 200, apesar de baixo, não oferece 
maiores problemas. 

O modelo também tem direção elétrica 
e Active Parking Assist, que auxilia nas 
manobras de estacionamento. Tem sen-
sor de chuva, teto solar elétrico, câmbio 
automático de 7 marchas, controle de 
cruzeiro e aviso de perda de pressão de 
ar nos pneus. Além do sistema Start/Stop, 
para economia de combustível e, ainda, o 
modo de condução ECO.

A segurança é um capítulo à parte na 
marca. O modelo tem vários airbags, inclu-
sive um posicionado na altura do joelho do 

motorista, além de controle de estabilida-
de eletrônico (ESP), sistema anti bloqueio 
dos freios e muito mais. A interatividade e 
conectividade estão presentes no C 200, 
com kit multimídia completo, GPS, blue-
tooth, entre outros. O modelo faz de 0 a 
100 Km/h em 7 segundos !

Porta-malas

Espaçoso, grande, bem posicionado 
e com boa capacidade para transportar 
cadeiras de rodas em seus 480 litros de 
capacidade. Assim pode ser definido o 
porta-malas do Mercedes-Benz C 200, 
que conta com abertura automática, tanto 
no chaveiro como em botão interno.
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voluntários:
mais experiências !

N
a segunda edição do Evento 
Mobility & Show, que ocor-
reu no Campo de Marte em 
São Paulo/SP,  estiveram 
presentes pessoas muito es-

peciais: os voluntários ! Eles surgem de diver-
sas partes, sendo:  estudantes, profissionais 
e outros. Nessa feira, estiveram preparados 
para acompanhar pessoas com deficiência 
visual, idosos e pessoas que necessitassem 
de auxílio na sua locomoção, com suporte 
de material em Braile e ampliado (contendo 
a relação de expositores e serviços), assim 
como uma planta da feira também em Brail-
le. Mais do que um trabalho voluntário, é 
formação de pessoas !

Esses voluntários, preciosos, com capa-
citação básica para as tarefas, permanece-
ram prontos para a função em que foram 
chamados. Além da função estabelecida, a 
oportunidade de terem iniciativa e a supera-
ção para resolução de possíveis imprevistos 
contribuem para aprendizagem e formação 
para um trabalho, mas como também, para 
a vida. 

Por esses motivos e pelo reconhecimento 
da dedicação de todos é importante apreciar-
mos alguns depoimentos enviados por eles: 

Geise - estudante de Educação Físi-
ca: “Uma experiência maravilhosa conhecer 
pessoas, suas histórias e conhecer produtos 
que facilitam a vida de uma pessoa com 
pouca mobilidade ou nenhuma, que pos-
sibilitam autonomia. Foi a primeira vez de 
muitos eventos...” 

João de Deus- especialização em 
psicopedagogia clínica e institucional: 
“A feira representa um avanço formidável 
na evolução do projeto de acessibilidade 
no país. Representa significados importantes 

ponto de vista por Suely Carvalho de Sá Yanez

nas minhas experiências de vida e aumen-
to na minha capacidade de militância na 
busca e solidez das conquistas dessa gama 
populacional. Ser voluntário é sensacional. 
Foi um evento maravilhoso e já deixo minha 
presença confirmada para o próximo!” 

Sirlei Ferrasin - estudante de Edu-
cação Física: “Oportunidade de participar 
como voluntária, orientando as pessoas 
com e sem deficiência a participarem de 
um evento com comodidade e facilidade... 
Foram horas agradáveis com seus familiares, 
sendo acolhidos...” 

Yara Alcântara - formada em Serviço 
Social: “Minha experiência na feira agregou 
bastante no meu conhecimento... pretendo 
participar de outras...” 

Caroline Borges - formada em Edu-
cação Física: “Gostei muito de participar, 
tanto na fila do credenciamento na hora do 
excesso de visitantes, quanto a acompanhar 
quem precisa. Essa feira vai crescer mais e 
mais com essa proposta de um meio com 
mais inclusão” 

Anderson Alcântara - Educação Fí-
sica: “Foi uma feira de muito aprendizado. 
Espaço amplo, bom de se locomover e 
acompanhar pessoas. Com mais estandes 
e a pista de test-drive mais longa... essa 
segunda edição foi mais dinâmica” 

Bianca Zanardi - terapeuta ocupa-
cional, graduanda em Saúde Funcional 
e Tecnologia Assistiva:  “Auxiliei algumas 
pessoas e tive o privilégio de saber sobre 
suas histórias e experiências de vida e o que 
as fizeram visitar a feira. Neste ano, também 
pude ter maior contato com meus compa-

CONHEÇA NOSSO PORTFÓLIO
E SOLICITE UM ORÇAMENTO.

TORNE SEUS
PRODUTOS E SERVIÇOS ACESSÍVEIS

E ATENDA A LEGISLAÇÃO

Fale com um de nossos consultores
(11) 5087-0956 / 0972 / 0984

comercial@dnaacessibilidade.com.br

Materiais em braille
e fonte ampliada Consultorias Livros digitais

acessíveis (Daisy)

Acessibilidade
arquitetônica Sites acessíveis

Livros em áudio
e audiodescrição

Ação e aprendizado... Como não investir ???



CONHEÇA NOSSO PORTFÓLIO
E SOLICITE UM ORÇAMENTO.

TORNE SEUS
PRODUTOS E SERVIÇOS ACESSÍVEIS

E ATENDA A LEGISLAÇÃO

Fale com um de nossos consultores
(11) 5087-0956 / 0972 / 0984

comercial@dnaacessibilidade.com.br

Materiais em braille
e fonte ampliada Consultorias Livros digitais

acessíveis (Daisy)

Acessibilidade
arquitetônica Sites acessíveis

Livros em áudio
e audiodescrição
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Suely Carvalho de Sá Yañez 
é Terapeuta Ocupacional 
especializada em Orientação 
e Mobilidade para pessoas 
com deficiência visuaL e atua 
na área de reabilitação e 
Consultoria.

nheiros de voluntariado, o que fez com que 
todo o trabalho fosse ainda mais prazeroso... 
como é bom ser voluntária !” 

Wagner Aparecido Rosa - estudante 
de Educação Física - pós graduando em 
gestão de trânsito: “Uma experiência ím-
par... pude ter um pouco de noção de como 
as pessoas com deficiência se sentem. Após 
fazer uma simulação de uma pessoa com 
deficiência visual, percebi as dificuldades... e 
isso porque o local do evento é plano e sem 
escadas. Dessa forma fiquei imaginando o 
que passam no dia a dia, com essa vias 
todas irregulares. Agradeço imensamente a 
oportunidade que me foi dada” 

Luan Sena - estudante de Educação 
Física: “Gostei de participar desta edição... 
tudo muito bem planejado, com fácil acesso, 
o que proporcionou comodidade para os visi-
tantes. Mais uma vez saio satisfeito depois do 
dia trabalho voluntário que visa ajudar o nosso 
próximo. Espero ansioso a feira de 2017”  

Rafael Guimaraes - estudante de 
Educação Física: “É muito gratificante po-
der ajudar. Cada um tem um sentimento. 
Sinceramente, me contento muito em poder 
conhecer e fazer amizades. Me proporciona 
muito conhecimento extra trabalho, conhe-
cimento sentimental, solidário. Adoro fazer 
esses trabalhos onde se tem muito mais do 
que simplesmente ajudar. É uma lição de 
vida em todos sentidos!”  

Jandira Souza – pedagoga: “Tive a 
oportunidade e o privilégio de participar, 
contribuir, conhecer e aprender um pouco 
mais com as experiências vividas nos dias 
do evento (acompanhar cegos, comunica-
ção com os surdos, ajudar os cadeirantes e 
os idosos, até as pessoas sem deficiência). 
Foi um grande prazer e aprendizagem para 
mim. Obrigada por tudo !!!” 

Camila Fernandes - estudante de 
Terapia Ocupacional: “Um ambiente 
cheio de potencialidades, de trocas e de 
riquezas ! Ajudar o próximo e ver tantos 
sorrisos estampados no rosto das pessoas 
é o melhor remédio para nossas vidas ! É 
uma sensação que não existem palavras 
para descrever, apenas temos que pas-
sar por essa experiência e senti-la ! Ser 
voluntário é estar aberto a qualquer tipo 
de trabalho durante a feira, organizar a fila 
da credencial, acompanhar pessoa com 
deficiência visual, cadeirantes... Foi incrível 
e suado ! Lidar com o público é uma ba-
talha de paciência e dedicação. Tive uma 
experiência incrível que foi passar o dia todo 
com duas pessoas. Os dois eram amigos e 
foram para a feira juntos. Lucas (voluntário) 
e eu os acompanhamos durante o período 
em que estiveram na feira. Isabel, com pa-
ralisia cerebral, preferiu a cadeira de rodas 
para locomoção durante a feira. Tiago, com 
deficiência visual, ficou na companhia de 
Lucas. Acompanhamos os dois em con-
junto, desde quando chegaram. Ora eu 
acompanhava o Tiago, ora acompanhava 
a Isabel. Almoçamos juntos e demos mui-
tas risadas ! Apesar de ter sido cansativo 
ficarmos tanto tempo juntos, aprendemos 
muitas coisas e compartilhamos muitas 
histórias ! Maravilhoso !”  

Lucas Antognoni - estudante de Ci-
ências da Computação: “Uma experiência 
nova e enriquecedora. Conhecer um mundo 
diferente de possibilidades e tecnologias 
que permitem as pessoas com deficiência 
terem uma melhor qualidade de vida. Po-
der ajudar o próximo, entender melhor o 
seu dia a dia e enxergar que não existem 
dificuldades que não possam ser superadas, 
bastando força de vontade e determinação. 
Foi minha primeira vez como voluntário na 
feira e lidando com um público numero-
so. Orientar e acompanhar as pessoas no 

ponto de vista

credenciamento foi difícil no começo, mas 
depois aprendendo a ter um certo jogo de 
cintura foi ficando mais fácil e tranquilo. Tive 
a oportunidade de acompanhar junto com 
a Camila (voluntária) um casal de amigos: a 
Isabel e o Tiago. Me diverti muito ao mesmo 
tempo que aprendi bastante. Foi incrível e 
estou ansioso para a próxima!”

Uma valorização e homenagem a todos 
os voluntários sempre é importante !!! 

Cada um na sua característica contribuiu 
de alguma forma. Aos que acompanharam 
pessoas, aos que ajudaram na fila do cre-
denciamento na chegada do grande pú-
blico, a iniciativa de cada um, fez parte do 
aprendizado do ser voluntário. Cada um se 
esforçou à medida da sede de crescimento. 
Doar antecede o receber e eles doaram, 
semearam... e vão colher ! 

Aos que chegaram cedo, aos que saíram 
tarde, aos que foram os 3 dias ou 2 ou 1 ou 
por horas... TODOS tiveram a sua importân-
cia !  Sempre procuraremos melhorar, pois 
essa é uma tarefa constante.

Receber o sorriso de cada um, o cuidado 
e a prontidão em tudo, faz qualquer evento 
um sucesso !

Que sejam sempre reconhecidos, valo-
rizados e estimulados ao aprendizado para 
serem multiplicadores do conhecimento. 

Como já foi dito a eles: não foi bom... foi 
MUITO bom ! Aplausos em pé !!! 

Que venham os próximos eventos ! 

“...porque tudo o que o homem semear, 
isso também colherá.” (Paulo de Tarso)
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Saiu o resultado do 
Prêmio Marca Brasil 2016

O 
Prêmio Marca Brasil é considerado um dos mais impor-
tantes e expressivos prêmios para o setor empresarial 
brasileiro, por permitir, de maneira clara e objetiva, que 
os consumidores dos mercados abrangidos elejam 
de forma direta e democrática, as marcas que têm a 

sua preferência.
Com 17 anos de história, o Marca Brasil revela números expressivos, 

que atestam sua abrangência e credibilidade: cerca de 834.000 votos 
apurados, 661 categorias pesquisadas, 27 setores econômicos abran-
gidos e 805 marcas de empresas e/ou produtos laureadas.

A votação é feita através de uma fer-
ramenta com cupons virtuais disponibi-
lizados no site do Prêmio, possibilitando, 
de maneira simples, que milhares de 
votos sejam computados. Somente este 
ano, nesta edição do Marca Brasil, foram 
tabuladas 223 categorias de 13 setores 
diferentes de negócios, onde 158 mar-
cas e empresas, e seus produtos, serão 
laureados.

Para isso, o Prêmio Marca Brasil pro-
move parcerias com revistas dirigidas a 
setores econômicos específicos, como é 
o caso do setor de Pessoas com Defici-
ência, onde a Revista Reação foi escolhi-
da pelo Prêmio para ser a parceira nessa 
empreitada já há muitos anos.

O resultado da votação 2016 acaba 
de sair e no Setor de Pessoas com De-
ficiência e Reabilitação, as eleitas pelos 
leitores da Revista Reação foram as se-
guintes, nas suas respectivas categorias:   

premiação

para o Setor de Pessoas com Deficiência e Reabilitação !!!

ACESSIBILIDADE

Bancos: Itaú

Rede de Supermercados: Carrefour

Shopping Center: Shopping Anália Franco

TURISMO

Agência de Turismo: Turismo Adaptado

SERVIÇO

  Autoescola Especializada: Autoescola Javarotti

Clínica de Reabilitação e Fisioterapia: AACD

Confecção de Órteses e Próteses: Ortopedia Josenel

CADEIRAS DE RODAS

Cadeiras Manuais: Ortobras

Cadeiras Motorizadas e Triciclos: Freedom

EQUIPAMENTOS

Adaptação de Veículos: Cavenaghi

Elevadores e Plataformas: Marksell

AUTOMÓVEIS

Montadora de Automóveis: Honda

EDUCAÇÃO

  Universidade: UNIP

INSTITUIÇÃO

Entidade do Setor: SP TRANS/ATENDE



Tamanho G = Gente Feliz

F
ofinha ! Até que é bonitinha de 
rosto !”... Colocar todos os adje-
tivos no diminutivo, além de  in-
fantilizar a pessoa é uma GRAN-
DE perca de tempo. Não tenha 

vergonha, pode chamar a pessoa de gorda 
que não vai ofender. Só tome cuidado com 
o tom de voz. O ideal é, ao menos, perguntar 
o nome e chama-la pelo mesmo. O peso 
é apenas uma característica da pessoa, não 
define caráter tão pouco talento. Rótulo: qual 
a pessoa que gosta de ter ?

Termos politicamente corretos à parte, 
aparece a moda cheia de regras onde 
quase tudo é proibido. Bem, aí vem outra 
pergunta: quem determinou essas regras ?

Antigamente, poucas confecções faziam 
looks acima do tamanho 46 e, quando fa-
ziam, apenas na cor preta. As vitrines gosta-
vam de expor os tons mais escuros para os 
gordos, porém, estampas, rendas, brilhos, 
cintos, colares, listras, cores, decotes e per-
nas de fora devem – sim – compor o visual 
de uma pessoa Plus Size, ou melhor: uma 
pessoa gorda.  Essa é uma das apostas do 
mercado que está super aquecido. Escon-
der as formas físicas é coisa do passado. O 
que está sempre na moda e seguir o gosto 
pessoal e ressaltar aquilo que tem de mais 
belo. Resumido: valorize as curvas, escon-
da o medo, não use apenas legging com 
“camisetão” e não ligue para o preconceito. 

Segundo dados da Associação Brasilei-
ra do Vestuário (ABRAVEST), o mercado 
Plus Size cresce aproximadamente 6 % 
anualmente e movimenta em torno de R$ 
5 bilhões. Esse percentual corresponde a 
cerca de 300 lojas físicas e 60 virtuais. A 
expectativa, segundo a associação, é de 
um crescimento de, pelo menos, 10 % 
ao ano (Fonte: SEBRAE).

A receita do sucesso é seguir as expectati-
vas das clientes que usam manequins acima 
de 44, que buscam sofisticação, qualidade e, 
acima de tudo, fogem do que é tradicional. 
Moda não são apenas roupas, mas um con-
junto de acessórios: bolsa, cinto, sapato, joia 
e até mesmo maquiagem. Pessoas gordas 
não têm como objetivo disfarçar o físico. 
Querem roupas que valorizem o corpo, es-
banjem charme e que estejam dentro das 
tendências do mercado.

Mulheres gordas são cada vez mais 
bem resolvidas, com grau elevado de 

moda e belezapor Kica de Castro

SERvIçO
Modelo Plus Size: Cybelle Molinari Varonos, 
da THEA Eventos. 
Make-up e Hair: Juliana Roque da Silva, que 
também é modelo Plus Size.
Locação e looks: J22 - Moda Plus - Vila Carrão 
- São Paulo/SP

Fotos: Kica de Castro

autoestima. Tamanho G, GG e XG estão 
cada vez mais em alta como referência de 
beleza e sensualidade, destaques nas pas-
sarelas e de extrema alegria. Acreditem: 
a maioria gosta de salada, frutas, cami-
nhadas ao ar livre entre outras atividades 
físicas. Não gostam de retoques na foto 
por meio da computação gráfica e não 
pensam em cirurgias plásticas por estética. 

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
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Como eu era
antes de você... 

E
ra só mais um domingo de 
folga, quando resolvemos ir 
ao cinema com uma amiga 
querida. Ela havia assistido ao 
tão comentado filme “Como 

eu era antes de você” e queria assistir 
novamente conosco, e  lá fomos nós.

Pensei que o mundo estivesse mais 
evoluído, até assistir o tal filme. História 
linda, verídica, mas que reforça a ideia na 
cabeça das pessoas que cadeirante não 
transa e que não existe uma vida plena 
e feliz nessas condições. Preciso registrar 
minha crítica: lutamos tanto a vida inteira 
para mostrar exatamente o contrário disso 
e vem um filme e desmorona tudo. 

É obvio que o longa-metragem retrata 
uma situação em específico, uma vida, mas 
será que isso ficou claro para todos os que 
o assistiram ? Será mesmo que aqueles 
todos que não tem contato algum com 
pessoas com deficiência não saíram do ci-
nema influenciadas pela ideia de sofrimen-
to narrada no filme ? Sai triste do cinema, 
não pelo filme em si, mas porque todos 
os olhares de “ó coitada” se voltaram para 
mim e para minha namorada: nós duas 
somos cadeirantes. Aí, ninguém entendeu 
nada mesmo quando lasquei um beijo 
na boca dela. As cabeças que não conse-
guiam processar o fato da deficiência e da 
sexualidade relatadas no filme, entenderam 
menos ainda. Fiz de propósito !

Fazia tempo que olhares desse tipo não 
me incomodavam.

Sei que muitas críticas virão, pois o fil-
me retrata a história de alguém que tinha 
uma vida completamente diferente da que 
passou a viver. Sei também do direito que 
cada um tem sobre a própria vida. Minha 
crítica não é essa. Acho até que seria bem 
válida a possibilidade do longa discutir um 
assunto tão polêmico como é o suicídio 
assistido, mas esse tema passou batido 
pelas lágrimas de quem torcia mesmo 
pelo final feliz entre o cadeirante e a mo-
cinha, tão boazinha, que foi capaz de se 
apaixonar por um homem tão debilitado 
e dependente... enfim.

As pessoas ficam com a imagem de 
que todo cadeirante é sofrido e precisa 
ser cuidado.

Um fato que não me deixa mentir e 
retrata o que digo claramente, aconteceu 
logo na saída do filme: estávamos em duas 
cadeirantes e uma amiga que não tem defi-
ciência. Decidimos tomar um café enquanto 
discutíamos a opinião de cada uma sobre o 

relato por Selma Rodeguero

filme. Andamos poucos metros até sermos 
paradas por um casal que quis nos ques-
tionar sobre a produção e também dizer 
palavras de incentivo: “Você irá encontrar 
um bom rapaz que goste e cuide bem de 
você...”. Não, meu Senhor... Eu não quero 
um “bom rapaz para me casar...” Sou ho-
mossexual, não gosto de rapazes... ! (risos)

Débora, a amiga que nos acompanhava, 
foi taxada como cuidadora e ainda teve que 
ouvir: “Cuida bem dessas meninas, viu ? Es-
tou de olho em você !”... Para minha amiga, 
essa foi uma situação no mínimo inusitada. 
Ela, que não é cadeirante, nunca imaginou 
que nos dias de hoje ainda houvesse esse 
tipo de preconceito velado, escondido na 
ideia de uma pessoa com deficiência como 
um ser frágil, vulnerável e que precisa ser 
cuidado por outra pessoa.

Pra mim, esse filme é um retrocesso.
Não precisamos nem que nos vejam 

como super pessoas, super exemplos, su-
peração total, mas nem como coitadinhos 
que precisam de cuidados, que precisam 
de um amor para ver sentido na vida. 
Somos pessoas normais e queremos ser 
vistas como tal. 

Galera, vamos em frente ! Vamos evo-
luir com os fatos. A diversidade existe e 
não há nada de sobrenatural nisso.

Os seres humanos são diferentes, têm 
experiências diversas, histórias de vida e 
culturas diferentes e isso é fantástico ! 

Rótulos, para mim, nunca serão bem 
vindos. 

Selma Rodeguero 
é sócia fundadora da Thea 
Eventos, empresa que treina 
e fornece profissionais com 
deficiência para o mercado de 
eventos. É cadeirante há 25 
anos e desde então militante 
pela causa. 
E-mail: contatos@theaeventos.
com.br

 (11) 3445-2373  abridef.org.br  Villa Lobos Office Park - Av. Queiroz Filho, 1700

CURSO PARA CONCESSIONÁRIAS 
APERFEIÇOAMENTO EM VENDAS ESPECIAIS
Conheça tudo do mercado de vendas para pessoas com deficiência

ABRIDEF APRESENTA:

O curso é direcionado para profissionais de vendas
e atendimento de redes de .concessionárias e montadoras
Conheça todos os  para condutores, processos de atendimento
não condutores e familiares. Não perca tempo. 

Especialize-se!  

CONTEÚDO

Mercado da pessoa com deficiência/oportunidades;
Números de vendas, estatística, público alvo, potencial de consumo;
Especialização em atendimento da PcD e/ou familiar;
Documentação e isenções - condutores, não condutores e/ou familiares;
Adaptações veiculares – condutores e não condutores;
Mídia / marketing e ferramentas de vendas para atingir a PcD

DATA / LOCAL

VALORES

21/09/2016 - Sede da ABRIDEF 
(Av. Queiroz Filho, 1700 - Centro de Convenções)
Duração: 8 horas

Não associado: R$ 450,00
Compra antecipada: R$ 350,00
Associado: R$ 300,00

CURSO

CERTIFICADO!

especial
Rodolfo Ferrim

PARTICIPAÇÃO

Nada melhor do que conversar com quem está do outro lado. Consumidor 
de automóveis adaptados, Rodolfo irá bater um papo descontraído e cheio 
de humor com várias dicas do dia a dia.

VAGAS LIMITADAS!
GARANTA JÁ A SUA

São Paulo/SP - 21/09/2016

Associação Brasileira da Indústria,
Comércio e Serviços
de Tecnologia Assistiva

Anúncio ABRIDEF - 1108 - FINAL

quinta-feira, 11 de agosto de 2016 10:53:32
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Como está a documentação
de nossa entidade ?  

D
iante dos constantes alar-
des sobre entidades clan-
destinas, irregulares, outras 
sendo caçadas e a mo-
numental quantidade de 

regras existentes, como saber se nossa 
organização está regular ? Há algum risco 
ao patrimônio dos dirigentes ? 

Pensando nisto, preparamos um ro-
teiro para que você saiba se está ou não 
irregular. 

Inicialmente vamos fazer uma checa-
gem dos documentos existentes:

[ ] Estatuto Social
[ ] Ata de eleição de diretoria em vigor*
[ ] Ata de prestação de contas do ano 
anterior, feita até o mês de abril
[ ] Cartão de CNPJ
[ ] Cartão de Inscrição Municipal
[ ] Livro diário contábil contendo registro 
do cartório.
[ ] Certidão Negativa de Tributos e Contri-
buições Federais
[ ] Certidão Negativa de FGTS
[ ] Certidão Negativa de Tributos Municipais

Pronto ! 
Ter localizado tudo isso já é um exce-

lente e positivo sinal. São itens previstos 
em lei e serão a base para uma próspera 
vida da organização. Agora, se algo estiver 
faltando, será importante recorrer a um 
contador especializado para orientações 
e obtenção do que não encontrou.

Agora que descobriu todos os docu-
mentos, como saber se estão certos ?

O Estatuto Social é o instrumento que 
guia e determina tudo o que a organiza-
ção pode fazer, de como fazer, como ela 
sobrevive, quais são as suas fontes de 
renda, seu patrimônio e como são elei-

tos os seus dirigentes, além de informar 
como as pessoas podem fazer parte desta 
organização.

O cartão de CNPJ é a comprovação do 
reconhecimento fiscal da entidade como 
pessoa jurídica. É a inscrição Federal Brasi-
leira e o principal exercício que precisamos 
fazer é comparar o Cartão do CNPJ com 
o que está descrito como objetivo social 
no nosso Estatuto social para ver se am-
bos trazem as mesmas informações, caso 
contrário, precisará de ajustes !

A próxima etapa consiste em saber se 
as atas de diretoria estão em vigor, se as 
atas de prestação de contas estão devida-
mente assinadas.

O Cartão de Inscrição na sua Prefeitu-
ra vai determinar quais serviços a orga-
nização está autorizada a prestar. Isto é 
fundamental para a regularidade perante 
o município.

A seguir precisamos do livro diário 
contábil registrado em cartório que é o 
instrumento que habilita a associação ficar 
isenta do Imposto de Renda, também é 

terceiro setor por Ricardo Beraguas

o instrumento que protege o patrimônio 
pessoal dos dirigentes e administradores. 
Em caso de qualquer pendência ou pro-
blema judicial, a justiça vai exigir a sua 
apresentação, sob pena de ser declarada a 
“despersonalização da pessoa jurídica”, ou 
seja, será declarado que o dirigente agiu 
em desconformidade com a Lei e será 
chamado a cumprir com o seu patrimônio 
e recursos para resolver os problemas da 
entidade.

Obrigações  acessórias ?
Sim, todas as entidades, sem exceção, 

têm uma lista de obrigações a seguir para 
manterem-se regulares:

a) apresentar a RAIS anualmente;
b) apresentar a nova declaração do Im-
posto de Renda - chamada ECF;
c) apresentar o Livro Diário Contábil Digital 
para a Receita Federal; 
d) apresentar a Declaração de Tributos e 
Contribuições Fiscais – DCTF;
e) recolher a Taxa de Licença Municipal anual;
f) autenticar o Livro Diário no mesmo 
Cartório onde foi registrado o Estatuto.

E o livro caixa ?
Ele não é obrigatório. A associação 

pode ter um livro caixa, mas, só para con-
trole interno da sua tesouraria, uma vez 
que os registros oficiais têm de ser feitos 
em livro contábil.

Corremos algum risco ?

Ricardo Beráguas 
é contador e proprietário da 
A2 Office, especializada em 
terceiro setor e presidente do 
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Adaptadora KIVI inaugura sua primeira filial fora da 
Europa em Belo horizonte/mG

A empresa KIVI (KIVI S.R.L) foi fundada em 1995 no norte da Itália, na 
cidade de Asti, por Giancarlo Gilberti e sua esposa, Carla Fassone. Hoje a 
empresa é administrada pela Michela Giberti , filha do casal. A KIVI SRL é a 
empresa italiana líder na categoria. Ela atua na indústria de adaptação veicular 
para pessoas com deficiência, produzindo e comercializando dispositivos de 
condução, de ajuda para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida 
e na produção de carros de piso rebaixado para serem dirigidos sentado 
em cadeira de rodas. Os produtos são feitos sob medida, inclusive criando 
soluções técnicas customizadas, capazes de se adaptar perfeitamente às 
necessidades dos motoristas dos carros em que serão instalados, garantindo 
assim, uma viagem segura e confortável. A KIVI exporta seus produtos para 
toda a Europa, e por todo o mundo. A empresa possui ISO 9001:2008 e os 
produtos KIVI são formalmente aprovados pelo Ministério dos Transportes 
Italiano e pelas autoridades governamentais de países europeus, como o 
Ministério dos Transportes Espanhol e Motability no Reino Unido. Inclusive, 
tem grande participação no programa de mobilidade e autonomia da Fiat 
Chrysler Automóveis. Também são reconhecidos pela Kia e Chevrolet como 
os fabricantes de veículos na fase II, que permite transformar o Chevrolet 
Orlando e o Kia Soul em carros para serem conduzidos em cadeira de rodas.

O principal objetivo da vinda da KIVI para o Brasil é ter maior competiti-
vidade no território brasileiro e oferecer ao consumidor nacional o mesmo 

padrão de qualidade que a KIVI Itália oferece 
em todo o mundo, além de atendimento 
mais ágil, com estoque local. 

A KIVI BRASIL irá adaptar veículos e distri-
buir os equipamentos italianos da marca em 
todo o país, oferecendo consultoria técnica 
gratuita para definição das melhores soluções 
para cada deficiência e todo o acompanha-
mento pós venda para seus clientes. No Brasil, 
a KIVI já tem parceria exclusiva com o Grupo 
FCA (Fiat-Crysler), além de já ter acordos fe-
chados para atender à rede Toyota. A empresa 
está confiante no país, mesmo com a econo-
mia atual. Prova disso é a inauguração de sua 
sede em Belo Horizonte/MG no final de julho.

STF garante distribuição de 
fraldas a pessoas
com deficiência

Em decisão proferida em julho, o presi-
dente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, manteve uma liminar 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
que ordenou que o governo federal amplie 
a distribuição de fraldas pelo Programa Far-
mácia Popular a pessoas com deficiência. 
Até então, o benefício era garantido aos 
idosos. 

O ministro rejeitou um pedido da União 
que tentava derrubar a liminar, sob o argu-
mento de que o Orçamento foi reduzido 
e que o impacto financeiro da ampliação 
do benefício será de R$ 2,1 bilhões. Para 
Lewandowski, o Estado tem o dever de 
garantir a proteção de pessoas em condi-
ções de vulnerabilidade. Em 2015, o Mi-
nistério Público Federal entrou com ação 
civil pública em Uberlândia/MG para que a 
União fosse obrigada a incluir pessoas com 
deficiência como beneficiárias do Farmácia 
Popular. Mas, na primeira instância, a Justiça 
entendeu que a ampliação do benefício só 
poderia ser feita mediante lei, sob o risco 
de violação do princípio da separação de 
poderes. O MP recorreu, e o TRF-1 aten-
deu recurso, determinando que a União 
ampliasse o benefício. A União recorreu pri-
meiramente ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que rejeitou por entender que havia 
questão constitucional a ser analisada. O 
governo federal, então, foi ao Supremo em 
dezembro do ano passado para tentar der-
rubar a decisão, que agora se pronunciou.
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Foi realizado dia 6 de agosto último, na concessionário Toyota 
Expoente nda cidade de Jundiaí/SP, um feirão voltado ao público 
com deficiência, familiares e pessoas com mobilidade reduzida. 
O evento aconteceu das 9 às 14h e a Expoente ofereceu um café 
da manhã que contou com a presença de aproximadamente 50 
pessoas da região. O Feirão teve a parceria da adaptadora Van 
Car, representante da Cavenaghi em Campinas/SP e região, e da 
Revista Reação na divulgação do evento, que foi um sucesso e 
superou as expectativas !

lançada a Iveco
Daily Elevittá

O veículo lançado no último dia 9 de 
agosto na capital paulista para o mercado 
e a imprensa, inaugura uma nova fase no 
transporte de passageiros com deficiên-
cia e mobilidade reduzida. Desenvolvido 
e fabricado no complexo industrial da 
Iveco, em Sete Lagoas/MG, sob a plata-
forma do consagrado Iveco Daily 50C17, 
o modelo foi projetado para oferecer ao 
passageiro com mobilidade reduzida as 
mesmas condições que os outros ocu-
pantes desfrutam a bordo do veículo. O 
dispositivo de poltrona móvel, desenvolvi-
do especialmente para a linha Daily, pela 
empresa Elevittá, posiciona a poltrona do 
lado de fora do veículo, o que permite 
ao passageiro embarcar e desembarcar 
sentado no seu assento. “O Daily Elevittá 
é a primeira van do Brasil a contemplar 
18 lugares com até 3 cadeirantes, mais 
o motorista. Preservamos a inclusão para 
os passageiros e a rentabilidade para o 
operador em um conceito de experiên-
cia em acessibilidade ampliada” ressalta 
Gustavo Serizawa, gerente de marketing 
de produto da Iveco Bus para a América 
Latina. O modelo deve estar disponível 
na rede de concessionárias da marca em 
todo o Brasil em breve.

notas

1º Feirão de mobilidade Expoente Toyota !



As dificuldades em ser cinéfila

C
onfesso que gosto muito da mi-
nha casa e tento fazer dela o 
melhor lugar do mundo. Sempre 
queremos receber, minha mãe 
herdou o dom de cozinhar da 

minha avó e, por aqui, a cozinha agrega 
pessoas. Costumo trazer meus amigos para 
comidinhas, bebidinhas, boas conversas 
acompanhadas de risadas, momentos re-
flexivos, ou  simplesmente para não fazer 
nada. Sempre foi assim mas, depois do meu 
acidente, isso também ficou mais cômodo 
porque sair nem sempre é tão simples.

Tento ser, dentro do que consigo, o mais 
independente possível, e morar em uma 
região quase central de uma cidade relati-
vamente pequena, São Carlos/SP, que tem 
cerca de 240 mil habitantes, facilita minhas 
idas e vindas para alguns lugares mesmo em 
um perímetro cheio de subidas e descidas, 
com a cadeira motorizada, claro.

Nesse vai e vem, entendo que alguns fil-
mes devem ser vistos na tela de uma sala de 
cinema, e não na minha TV, no conforto da 
minha cama. Aí começam meus pequenos 
dilemas: onde vou, como ir, qual horário, 
dia da semana... Não que por aqui existam 
muitas opções, para filmes comerciais ou 
é em uma das duas salas do cinema no 
centro ou é no shopping.  Para assistir filmes 
que estão fora do circuito comercial, o que 
para mim é muito mais interessante algumas 
vezes, o SESC é o lugar.

As opções na prática:
- As salas de cinema no shopping são mais 

confortáveis e acessíveis, porém fico em 
dúvida se os lugares reservados para usuá-
rios de cadeiras de rodas são os melhores. 
Entendo que salas de cinema, assim como 
teatros, locais de show, entre outros, devam 
sempre prever que os locais para cadeirantes 
precisam estar distribuídos em diferentes 
setores para possibilitar uma escolha. Afinal, 
nem sempre quero ficar na frente ou no fun-
do, posso querer ficar no meio. Outra coisa 

que penso é que uma ida ao shopping me 
obriga a usar um carro e, como não dirijo, de-
pendo de alguém que me leve e vá buscar, 
ou uso o táxi desde que ele esteja circulan-
do, o que nem sempre acontece aos finais 
de semana, por exemplo, e também nem 
sempre é viável financeiramente. Soma-se 
a isso o valor do ingresso, uma pipoca... e 
assim, assistir a um filme no shopping pode 
acabar ficando bem caro.

- Escolher o cinema do centro da cidade 
possibilita minha ida com a cadeira, mesmo 
tendo que fazer todo o percurso pelas ruas 
desviando do asfalto que está muito esbu-
racado. Se for durante a semana, tenho que 
dividir o espaço com muitos carros, ônibus 
e caminhões, o que acaba sendo perigoso, 
já no final de semana é mais tranquilo. De 
qualquer forma, chegar até o cinema me 
obriga a pedir ajuda para utilizar uma das 
guias pessimamente rebaixadas da calçada. 
Posso também optar pelo táxi, como moro 
“relativamente” perto, o preço é menor as-
sim como o da pipoca e o ingresso. Se for 
de carro, a vaga para estacionar fica do outro 
lado da rua, perigosamente localizada próxi-
ma à esquina e claro, quase sempre ocupa-
da por alguém que não precisa. Dentro da 
sala acabo sempre ocupando um lugar um 
pouco inclinado, desconfortável, próximo a 
entrada, no meio do caminho de quem entra 
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e sai, mas é ali que a visão da tela é mais 
acessível para os meus olhos.

- No SESC tudo fica mais fácil, o lugar é 
acessível em muitos sentidos, inclusive no 
preço, embora ache necessário um aumento 
e melhor distribuição dos locais reservados 
para usuários de cadeiras de rodas já que 
todos ficam na última fileira. Seria ótimo que 
eles fossem em diferentes lugares no espaço 
que, além de cinema, é também teatro.

E claro, é fundamental que as determina-
ções da ABNT - Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas, entre elas a NBR 9050/2015, 
sejam executadas, já que fazem parte da 
legislação. Outra coisa importante é que o 
acesso e os recursos sejam disponibilizados 
para pessoas com ou sem deficiência como 
o uso da audiodescrição para cegos, a LI-
BRAS – língua brasileira de sinais – lugares 
para obesos, e todo cuidado e carinho com 
os idosos... Se todos cobrarem, os projetos 
serão melhor executados. 

Enquanto isso, coragem para sair de casa 
e bom filme a todos !
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Rio de Janeiro tem novas
estações de ginástica

O
s cariocas que usam ca-
deiras de rodas já podem 
se exercitar em 10 novas 
estações de ginástica e 
alongamento. Elas foram 

inauguradas em diversos pontos da cida-
de, como ao redor do estádio do Mara-
canã, nos bairros do Leblon, Madureira, 
Tijuca e Deodoro, entre outros. O projeto 
é uma parceria da Prefeitura do Rio de 
Janeiro e da Sadia, com projeto da Mude 
– Mobiliários Urbanos Desportivos. 

“Sugerimos à Prefeitura o patrocínio e 
a instalação desses mobiliários urbanos 
e, imediatamente, recebemos total apoio 
para darmos andamento às Estações, que 
deixarão um legado para todos os mora-
dores da capital fluminense”, afirma Liz 
Nery, gerente de Consumer Connection da 
Sadia, marca apoiadora dos Jogos Olímpi-
cos e Paralimpícos 2016.

Em um total de 27 m2, há um espaço 
especificamente adaptado que permite 
exercícios na paralela, barra e bicicleta de 
mão para fortalecer os músculos do pei-
toral e superiores. O projeto contou com 
a participação do surfista cadeirante, An-
drezinho Carioca, e da treinadora brasileira 
de ginástica artística, Georgette Vidor, que 
indicaram pontos de melhorias para tornar 
o espaço mais eficiente.

Com 9 metros de comprimento – ao in-
vés dos 4,5 metros dos projetos já existen-
tes - as Estações foram desenhadas para 
manter os exercícios de baixa complexi-
dade e fácil compreensão, que já fazem 
parte das estações não adaptadas. “Am-
pliamos a plataforma seguindo as normas 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) 9050, que foca em critérios e 
parâmetros técnicos a serem observados 
quando é necessário o desenvolvimento 
de equipamentos urbanos às condições 
de acessibilidade”, explica o engenheiro 
Marcus Moraes.

As estações também poderão ser usa-
das por todos os frequentadores, pois fo-
ram ampliadas para possibilitar o desloca-
mento da cadeira de rodas e a colocação 
da fita elástica TRX -  um equipamento que 
permite realizar treinos mais complexos 
com o auxílio do peso do próprio corpo. 
No local, um painel de instruções auxilia 
na utilização correta dos equipamentos. 
“O projeto tomou cuidado, inclusive, com 
a seleção da matéria-prima utilizada. Foi 
usado um piso, por exemplo, que não 
retém muito calor e materiais inoxidáveis 
por conta da maresia”, afirma Moraes.

Entre as características dos novos es-
paços destacam-se: piso com distância 
menor entre as réguas para evitar que as 
rodas das cadeiras tenham dificuldade de 
rolagem; barra e paralelas mais baixas e 

mais largas, permitindo assim que a cadei-
ra acesse o local para os exercícios; inclu-
são da rampa de acesso à plataforma com 
guarda-corpo de apoio; inserção de faixas 
de apoio nas barras para segurança dos 
cadeirantes, evitando que escorreguem 
e instalação de guarda-corpo ao redor 
da plataforma para evitar que as cadeiras 
saiam do local de maneira involuntária, 
entre outras.

Georgete Vidor



Rio terá apartamentos com
acessibilidade depois dos jogos

A 
Vila dos Atletas que foi 
construída para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
no Rio de Janeiro, chamada 
de Ilha Pura, na zona oeste 

da cidade, tem 31 edifícios com 17 anda-
res, totalizando 3.604 apartamentos com 
4, 3 ou 2 quartos. São locais adaptados 
que permitem o uso por pessoas com 
deficiência.

A Vila é formada por duas alamedas de 
prédios, lagos e áreas de contemplação 
e convivência. Será um bairro totalmente 
planejado, adaptado e com um parque 
público de 72 mil metros quadrados, com 
projeto de paisagismo assinado pelo es-
critório Burle Marx. Algumas unidades já 
foram vendidas e o restante será comer-
cializado depois do final das disputas.

O espaço foi construído com investi-
mento 100 % da iniciativa privada, numa 
parceria das construtoras Carvalho Hosken 
e Odebrecht. Entre os diferenciais de aces-
sibilidade estão portas mais largas, com 
80 centímetros de largura, enquanto o 
padrão da construção imobiliária é de 70 
centímetros; chuveiros mais altos, com 
2,20 metros de altura; banheiros adapta-
dos; amplos corredores, com 90 centíme-
tros de largura, o que significa 10 a mais 
do que o padrão; sinalização em braile e 
avisos sonoros nos elevadores que, por 
sua vez, também são maiores e têm a 
capacidade de receber até duas cadeiras 
de rodas simultaneamente. Além disso, 
todo o complexo foi projetado com ram-
pas de acesso nos condomínios, piscinas 
e parque.

Os futuros moradores da Ilha Pura que 
tenham algum tipo de deficiência poderão 
solicitar que seja mantida a estrutura aces-
sível existente nos apartamentos adap-
tados que foram construídos de acordo 
com o caderno de encargos do Comitê 
Olímpico Internacional.

“Esses moradores poderão ser bene-

ficiados com a infraestrutura pronta para 
atendê-los, caso seja de sua preferência. O 
empreendimento traz um diferencial para 
a vida das pessoas que buscam qualidade 
de vida e sabemos que a acessibilidade é 
fundamental para essa conquista. Trata-se 
de um bairro de alto padrão, que prioriza 
uma multiplicidade de facilidades que re-
úne moradia, serviços e entretenimento”, 
ressalta Maurício Cruz Lopes, diretor-geral 
do empreendimento.

A questão da acessibilidade foi bem ava-
liada por Georgette Vidor, coordenadora da 
Seleção Brasileira Feminina de Ginástica 
Artística: “Já estive em três Olimpíadas e 
preparei atletas para outras duas. Essa é a 
melhor e mais bonita Vila dos Atletas que 
tive a oportunidade de conhecer. Além dis-
so, a mais acessível para as pessoas com 
deficiência. Acredito que uma vila dessa 
qualidade contribui para a performance 
dos atletas nos Jogos”, destaca.
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“Não veja a deficiência como exemplo de superação. 
Veja apenas como uma característica de cada 
pessoa. Sensualidade ? Apenas um detalhe...”

 Kica de Castro

modelo: Rosy Gama - 36 anos - Paraplegia

Promotora da ThEA Eventos

make-up e hair: Anderson Bueno 

Foto: Kica de Castro





Saiba mais em honda.com.br/hondafit e vá até uma concessionária!
A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação. 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 fidelidade 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). Classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular: A. 

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 Honda Fit 2016 até sua 

garagem.
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Honda Fit
O mais seguro do Brasil
em sua categoria.

Exclusivo Sistema
Honda ULTRa Seat.
Praticidade ajustada
a sua necessidade.

Transmissão Continuamente 
Variável (CVT).
Condução suave,
com muito conforto.

Novo Painel
de Instrumentos.
Todo o controle
e segurança a bordo.


