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Um período de eventos e
novidades agitando nosso setor !!!

Tivemos dias agitados no mercado da pessoa com deficiência nos últimos meses. Muita 
coisa acontecendo, grandes eventos, conquistas, lançamentos de produtos, encontros, 
momentos importantes, enfim... de final de março até agora, as pessoas com deficiência, 

os profissionais e empresários da nosso setor não podem se queixar de marasmo. É tanta coisa 
acontecendo que mal dá tempo de ficar antenado e participar de tudo.

Em abril tivemos a REATECH, feira que sou suspeito em falar, pois é filha da REVISTA REAÇÃO 
e, apesar de hoje não sermos mais seus donos e nem participarmos de sua organização, temos 
por ela um carinho muito grande. Durante a REATECH’2013, tivemos um trabalho bastante 
intenso na revista, distribuindo mais de 15 mil sacolas e exemplares em nosso estande, rece-
bendo os amigos, visitando clientes, assinantes, anunciantes e parceiros, abraçando e revendo 
tanta gente querida que está conosco, lado a lado, nesses mais de 15 anos de caminhada. 
A feira, como sempre, contou com muitos visitantes e expositores, e pôde, também, contar 
com alguns lançamentos interessantes de produtos. Isso sem falar na participação especial da 
ABRIDEF, que comemorou durante o evento seus três anos de vida. Parabéns à entidade e, 
principalmente, aos seus associados !!!

Logo após a REATECH, tivemos uma notícia que não foi das melhores... O CONFAZ não 
colocou a reivindicação do nosso setor nem em pauta, para reajustar o valor teto da compra 
do carro 0km pelas pessoas com deficiência e familiares, que hoje, ainda, está em R$ 70 mil. 
Agora só nos resta tentar essa conquista na próxima reunião do órgão. Tenho fé que vamos 
conseguir. Não podemos esmorecer... 

Em maio, participamos também da feira HOSPITALAR, que completou 20 anos ! Um verdadeiro 
marco de um dos principais eventos de saúde do mundo e nosso setor participou em peso, 
com muitos estandes de fabricantes importantes, principalmente concentrados no Pavilhão 
Vermelho e no Branco. Também estivemos presentes com um estande da revista. 

Ainda em maio, recebemos a boa notícia que cadeiras motorizadas, a partir de agora, fo-
ram contempladas também na lista do SUS. Uma grande conquista e evolução para as PcD 
brasileiras...

Outro evento importante para o nosso setor, que se for levado adiante suas discussões 
pode mudar a história da Tecnologia Assistiva no Brasil, foi o Seminário do Livro Branco, que 
aconteceu em São Paulo no início de junho, do qual participei também, mas dessa vez como 
presidente da ABRIDEF. Vamos ver no que dá... resta-nos aguardar.

Agora temos outro evento de grande porte: FEIRA+FÓRUM REABILITAÇÃO, no Palácio de 
Convenções do Anhembi, na capital paulista. No seu segundo ano independente, a mostra vem 
crescendo e traz uma proposta mais voltada ao profissional, com discussões entre a indústria, 
sociedade civil e governo. Sem falar nos estandes das fábricas de produtos e a importante 
participação das associações patronais, como a ABRIDEF, por exemplo. Os congressos, fóruns 
e seminários tem grande papel nesse evento. Vale conferir !

Para descontrair e fechar com chave de ouro essa série de eventos e encontros importantes, 
anotem em suas agendas... vem aí o 1º Arraiá da Inclusão, que acontecerá em 20 de julho, numa 
parceria entre a REVISTA REAÇÃO, a Cavenaghi e a Chevrolet. Você é nosso convidado !!!

editorial

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei ? O Senhor é a força da 
minha vida; de quem me recearei ?... Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu 
coração; espera, pois, no Senhor”...

Salmo 27: 1 e 14
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Fabiano Puhlmann Di Girolamo

entrevista

Prosseguindo a série de entrevistas com os articulistas da Revista Reação, em comemoração aos 
15 anos de aniversário da publicação, conversamos com o psicólogo que já escreveu mais de 
80 artigos para esta revista na última década. Sua seção sobre “Sexualidade” desperta muito 

interesse nos leitores, sendo uma dos mais lidas e comentadas à cada edição...

C
om 47 anos de idade, Fabiano Puhlmann está 
desde os 18 em cadeira de rodas, devido a um 
acidente numa piscina. Casado, sem filhos, adora 
esportes, praticando natação e ciclismo adaptado. 
Seu interesse pelas questões referentes a pessoas 

com deficiência vem muito antes de sua própria condição: a 
irmã tem Síndrome de Down e a avó fundou a “Instituição 
Beneficente Nosso Lar”, hoje uma entidade filantrópica para 

pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas. Na adoles-
cência, os pais montaram a clínica de reabilitação “CERNE 
– Centro de Reabilitação Nova Esperança”, onde trabalhava 
como técnico de fisioterapia. 

Escolheu estudar psicologia porque adora compreender 
e ajudar pessoas e a profissão permite que ele satisfaça sua 
vocação. Em seu consultório, atende pessoas com e sem defi-
ciência que buscam a psicoterapia breve para terem melhores 
relacionamentos afetivos.

Formado pela Universidade São Marcos, especialista em 
Psicologia Hospitalar da Reabilitação pela Faculdade de Me-
dicina da USP e em Integração de Pessoas com Deficiência 
pela Universidade de Salamanca na Espanha, começou a tra-
balhar profissionalmente com sexualidade no Instituto H.Ellis, 
onde fez sua formação como terapeuta sexual, e depois na 
Sociedade Brasileira de Sexualidade para completar os estudos 
como educador sexual. Hoje participa como docente dessas 
entidades. Há 10 anos trabalha no Instituto Paradigma, com 
inclusão educacional e econômica de pessoas com deficiência. 
E escreve artigos para a Revista Reação há mais de 10 anos. 
Vamos conhecer mais desse colaborador tão admirado pelos 
leitores:

Revista Reação - Como sua experiência familiar o 
ajudou na relação com as pessoas com deficiência ?

Fabiano Puhlmann - Com minha irmã aprendi a con-
vivência diária com pessoas com deficiência, com o Nosso 
Lar, aprendi a responsabilidade social e comunitária. Com 
a clínica de meus pais aprendi a ver o lado profissional do 
trabalho com saúde e educação, mas foi com a experiência 
de ser uma pessoa com deficiência que me livrei de meus 
preconceitos.

RR - Seus artigos sobre sexualidade são dos mais 
lidos na Revista Reação desde que começou a colaborar 
com a publicação. Como você se interessou pelo tema 
e orientou sua carreira para essa especialização ?

FP - A sexualidade é um dos grandes temas que in-
teressam a todos, dada sua importância na vida de 
homens e mulheres com ou sem deficiências. Agra-
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deço ao carinho dos leitores de tantos 
anos que conseguem me ver como um 
líder da inclusão que utiliza os grandes 
temas: sexualidade, autonomia e liber-
dade, para atingir o objetivo que é abrir 
nossas mentes para a dádiva da vida em 
qualquer idade e em qualquer condição. 

RR - Quais são os principais pro-
blemas enfrentados pelas pessoas 
com deficiência nessa questão ? 

FP - Os meus companheiros com de-
ficiência sabem que o maior problema 
de homens e mulheres é sempre lidar 
com a visão distorcida que os outros 
têm sobre a sexualidade das pessoas 
com deficiência. Sabemos que temos 
de facilitar, tornar didática a convivência, 
favorecendo a inclusão afetiva antes da 
inclusão sexual.  Envolvimento afetivo é 
sinônimo de maturidade afetiva, conse-
gue se envolver quem não tem medo 
de sofrer, quem não quer fazer ninguém 
sofrer. Homens e mulheres maduros 
afetivamente cuidam dos relaciona-
mentos, têm empatia com o parceiro 
e expressam os sentimentos de modo 
claro e assertivo. Jogos manipulativos, 
falta de responsabilidade e não com-
prometimento são típicos dos inseguros 
emocionais, pessoas que não toleram 
frustrações. Envolvimento com os afetos, 
levar a sério nossos sentimentos e das 
pessoas que nos relacionamos é forma 
ideal de crescimento emocional. 

RR - Desde quando você come-
çou a trabalhar com essa questão 
até agora, quais as mudanças mais 
relevantes que ocorreram ? 

FP - A sexualidade humana é uma 
ciência que evoluiu muito nos últimos 
anos, toda disfunção sexual, seja ela 
de causa orgânica ou psicológica, tem 
tratamento. Não existem mais barreiras 
reais para homens e mulheres com ou 
sem deficiência viverem o prazer sexu-
al. As pessoas com deficiência sabem 
de seu potencial sexual e querem viver 
o enamoramento, a paixão e o amor 
como todo mundo em relações tran-
sitórias ou duradouras, com filhos ou 

não, através de escolhas heterossexuais, 
homossexuais ou outras com responsa-
bilidade por suas escolhas.

RR - Seu livro: “A Revolução Se-
xual sobre Rodas”, é bastante pro-
curado. Quais os pontos principais 
que você destaca na obra ?

FP - É um livro gostoso de ler, conto 
histórias da Mitologia Grega, associadas 
a casos do cotidiano de pessoas com 
deficiência, em especial lesados medu-
lares. Hoje, procuro diferenciar bem as 
características peculiares da sexualidade 
nas diferentes deficiências, a ausência 
de sensibilidade e o prazer, a beleza 
na visão de um cego, a comunicação 
afetiva sexual dos surdos, os desafios 
da educação sexual de pessoas com 
deficiência intelectual. Tenho explorado 
esses temas através de artigos e pales-
tras, não tenho a pretensão de escrever 
a bíblia do sexo na diversidade.

RR - Além da sexualidade, você 
também se interessa pela educação 
da pessoa com deficiência. Como 
atua nesse sentido ? Quais os prin-
cipais problemas enfrentados nessa 
área ? 

FP - A rede pública municipal, esta-
dual e federal, tem investido recursos 
para adequação dos espaços, aquisi-
ção de mobiliário adaptado, compra de 
mediações pedagógicas, contratação de 
auxiliares de educação, formação de 
professores etc. As escolas particulares 
estão tendo maiores problemas para 
se adequar à legislação por terem de 
desenvolver estratégias para arcar com 
os custos da inclusão educacional. Tenho 
a opinião que o governo deveria criar 
uma política específica para as escolas 
particulares, que viabilizasse os inves-
timentos dos empresários deste setor. 
Porém, os desafios pedagógicos conti-
nuam grandes, no paradigma estamos 
trabalhando com o desenvolvimento de 
uma matriz curricular inclusiva, onde 
todo o conteúdo das disciplinas possa 
ser transmitido de forma acessível, tanto 
na forma como no conteúdo.

RR - Outro ponto também de seu 
interesse é o mundo do trabalho. 
O que falta conquistar nessa área 
? Quais os principais avanços veri-
ficados até agora no seu ponto de 
vista ?

FP - Trabalhar no Paradigma me deu 
a oportunidade de conhecer de perto as 
questões referentes à inclusão econômi-
ca das pessoas com deficiência. Cada 
empresa com suas peculiaridades, suas 
necessidades, seu momento frente à ne-
cessidade do cumprimento da lei de co-
tas. Atuamos na formação das equipes 
de RH para recrutar, selecionar e treinar 
novos colaboradores com deficiência, 
desenvolvimento dos gestores para te-
rem atitudes proativas, adaptação de 
postos de trabalho envolvendo acessi-
bilidade, tecnologias de apoio e flexibili-
zação de cargos e funções, qualificação 
profissional e coaching. As pessoas com 
deficiência têm investido em formação, 
adquirindo novas habilidades e compe-
tências para estar melhor colocadas no 
mercado, querem uma carreira sólida, 
não um emprego sem horizontes. 

RR - Você é conhecido por ser afi-
cionado por bicicletas adaptadas, 
como elas podem ser úteis para as 
pessoas com deficiência ?

FP - Elas são uma realidade útil e 
necessária nos países desenvolvidos de-
vido à existência de ciclovias em todas 
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as calçadas, cidades grandes e pequenas eliminaram as 
barreiras das ruas com a construção das ciclovias, as rampas 
delas servem para todas as pessoas se locomoverem melhor, 
as ruas acabam se tornando parques abertos. As pessoas 
com deficiências desses países desenvolveram bicicletas para 

que pessoas com deficiência possam usufruir dessa 
acessibilidade urbana e, ao mesmo tempo, cuidar do 
corpo. Existem bicicletas para cadeirantes, as chamadas 
handbikes, triciclos para pessoas com problemas de 
equilíbrio ou com avançada idade, e também bicicletas 
especiais para paralisados cerebrais, e os modelos com 
dois lugares para pessoas com deificiências  visuais, de 
modo que andar de bicicleta tornou-se um modo de 
estar incluído. Eu trouxe várias dessas bicicletas para o 
Brasil e tenho fomentado a fabricação desses produtos 
com tecnologia nacional. Ando com minha handbike nas 
ruas e parques brasileiros me exercitando e vivendo a 
inclusão total.    

RR - Além de profissional, como pessoa com de-
ficiência, qual mensagem quer deixar aos leitores ?

FP - Inclusão educacional das pessoas com defici-
ência, desde o ensino fundamental até o limite de seu 
aprendizado, inclusão econômica tornando a pessoa 

com deficiência um produtor e consumidor ativo, e a 
inclusão afetiva e sexual na sociedade aberta, tornando 
possível ao maior número possível de pessoas com defici-
ência, construírem relacionamentos duradouros, repletos de 
desafios e de prazer. 

Instituto_Reação_05-2013.indd   1 23/05/2013   08:44:36
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Pessoa com deficiência 206 anos 
antes da inclusão

Parte 04

coluna especial por Romeu Kazumi Sassaki

Nota A: Repito os três critérios adotados nas Partes 1, 2 e 3 da 
tradução do capítulo 10 do livro British social work in the ninete-
enth century (Londres, 1956): /a/ Os termos técnicos utilizados 
nesse livro serão negritados. /b/ Entre parênteses, traduzirei ― 
com terminologia brasileira em vigor em 1956 ― os termos ingleses 
negritados. /c/ A equivalente terminologia atual utilizada no Brasil 
e comentários meus virão entre colchetes.

Nota: As próximas Partes se referirão a pessoas com deficiência 
auditiva (adultos surdos), intelectual, psicossocial e física. 

Os surdos [As pessoas surdas]
Diferentemente dos cegos [pessoas cegas], os  surdos [pessoas 

surdas] demoram para despertar a simpatia do público geral. Isto se 
deve em grande parte devido à natureza do defeito [deficiência] 
deles. Pois devemos compreender que a real calamidade (des-
graça) [desafio] da surdez é a separação entre aquelas pessoas e 
os seres humanos normais [sem deficiência; comuns]  através da 
ausência da linguagem e do poder de comunicação. Raramente 
tem sido possível, e quase nunca no século 19, para os surdos 
[pessoas surdas] explicar para o mundo o que a surdez realmente 
significa em solidão, em falta de compreensão do mundo em volta 
deles (daquelas pessoas] e nos sentimentos de suspeita de seus 
companheiros que resultam de [as pessoas surdas] estarem apri-
sionadas [parecerem estar voltadas para] dentro de si mesmas. 

Uma vez que os canais comuns de comunicação são barrados, 
as pessoas normais [sem deficiência; comuns] tendem a tornar-
-se impacientes para com o surdo [pessoa surda] e quase sempre 
falham na compreensão das dificuldades suas [dela]. Além disso, 
houve uma tendência, neste país [Grã-Bretanha] e em outros, de 
classificar o surdo-mudo [pessoa surda] junto com o insano 
(demente) [pessoa com transtorno mental] e o imbecil (bobo) 

[pessoa com deficiência intelectual]. Quantos foram internados em 
asilos para lunáticos (hospícios) [hospitais psiquiátricos], nós 
não temos meios de sabê-lo, mas esta prática persistiu ao longo do 
século 19, conforme mostraram em 1886 os relatórios de inspetores 
escolares em Manchester etc. 

Apesar desta falta de compreensão do público, houve muitas 
pessoas que desenvolveram o trabalho que vinha crescendo desde 
o século 16. Em 1526, Cardano, um professor da Universidade de 
Pádua, declarou que a educação dos surdos-mudos [pessoas 
surdas] era possível e que o fato de uma criança não ter audição 
não significava que ela carecia de inteligência ou da capacidade de 
aprender. Alguns anos depois, Ponce, um monge espanhol, decla-
rou que ele ensinaria os surdos [pessoas surdas] a falar para que 
pudessem fazer suas orações. Dizia-se que ele tinha um motivo 
mercenário também pois, pela lei, a nenhuma pessoa muda [surda] 
era permitido herdar e, se os herdeiros de algumas propriedades 
espanholas fossem surdos, não havia o risco de sucessão em alguns 
casos. Portanto, Ponce poderia induzir o herdeiro a falar, mesmo 
que poucas palavras, a lei seria cumprida e o futuro da propriedade 
estaria assegurado. O sucesso de Ponce era limitado, mas não havia 
a menor dúvida de que, sob sua orientação, os alunos pronunciavam 
algumas palavras (K. W. Hodgson: The deaf and their problems. 
1953, p. 85). Nos séculos que se seguiram, vários homens [pes-
soas] na Europa fizeram experiências com a educação dos surdos 
[pessoas surdas] e aos poucos construíram um corpo de conheci-
mentos a respeito deles. No século 19, dois homens [duas delas] 
se sobressaíram e muito da história do trabalho com os surdos 
[pessoas surdas] tem a ver com as diferenças que os separaram.

Charles Michel de l’Epée começou seu trabalho como professor 
em Versalhes em 1712 e, diferentemente da maioria de seus pre-
decessores, que trabalharam pelo ricos, a sua principal preocupação 
foi com os pobres. A sua grande contribuição foi a sua codificação 
da ‘língua de sinais’, pois ele acreditava que há dois métodos na-
turais de comunicação, o falado e os sinais. Se o método da fala 
for negado através da incapacidade de ouvir e, portanto, de imitar, 
o surdo [pessoa surda] precisa desenvolver o método dos ‘sinais’, 
que depende da visão. Para ele, ‘sinalizar’’ era o melhor e, de fato, 
o único método para ensinar os surdos [pessoas surdas]. 

Por volta de 1782, ele entrou em contato com a segunda grande 
figura do século 18, Samuel Heinicke, professor alemão, que defen-
dia que, se os surdos [pessoas surdas] fossem viver na sociedade 
comum, eles deveriam de alguma forma adquirir a fala. O caminho 
para conseguir isso, argumentava ele, seria o de viver e aprender 
em ambiente oral. Os sinais iriam provavelmente interferir com isso 

Desfrute de um ambiente amigável em 
busca de sua alma gêmea. 

Seu namoro começa aqui!

www.deficientesim.com.br
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e seriam um perigo à promoção da fala. Portanto, ele se tornou o 
pai e o ativo promotor do que veio a ser conhecido como o ‘mé-
todo oral’ [K. W. Hodgson, The Deaf and their Problems (1953), 
p. 130 e seg.]. Assim, por volta do final do século 18, houve duas 
distintas escolas de pensamento acerca do verdadeiro método para 
ensinar os surdos [pessoas surdas], a ‘oral’ (principalmente alemã 
na origem) e a ‘manual’ (principalmente de seguidores de Charles 
de l’Epée e seu discípulo Sicard).

O terceiro homem é de interesse dos britânicos. Thomas Brai-
dwood nasceu em 1715 em Edinburgh, onde no devido tempo ele 
abriu uma escola. A esta escola foi enviado em 1760 um menino, 
Charles Sherriff, com um pedido para que lhe fossem ensinadas a 
matemática e qualquer outra coisa que ele conseguisse aprender. 
A partir disto, aumentou o interesse de Braidwood nos surdos 
[pessoas surdas] e outras crianças surdas foram encaminhadas à 
sua escola em Edinburgh. Mais tarde, sua fama se espalhou a tal 
ponto que ele decidiu deslocar-se para o sul e, em 1783, abriu 
uma escola para surdos [pessoas surdas] em Londres. A ela os 
ricos encaminharam seus filhos surdos, não só para mantê-los não 
visíveis por algum tempo, mas porque esperavam torná-los seres 
sociais dos quais os pais não se envergonhariam quando estes filhos 
retornassem. Braidwood tinha suas reivindicações extravagantes, 
apesar de se recusar firmemente a divulgar seus métodos, os quais 
ele manteve em segredo por toda a sua vida. 

Por conta do crescente interesse nos trabalhos de Braidwood, a 

‘Sociedade para os Surdos Indigentes’ [SSI], fundada em Londres em 
1792, abriu na cidade de Bermondsey um internato para filhos sur-
dos dos pobres, pois a SSI acreditava que apenas a escola residencial 
poderia efetuar uma transformação verdadeira. Na direção da escola 
foi contratado um discípulo e parente de Braidwood, Joseph Watson, 
que em 1806 publicou o livro ‘The Instruction of the Deaf and 
Dumb’ [‘O ensino de pessoas surdas’]. Agora que Braidwood havia 
morrido, Watson pôde quebrar os grilhões do segredo e proclamar, 
com Heinecke, a necessidade da fala e o modo como ele ensinou 
os surdos [pessoas surdas] a adquirirem linguagem. Embora outras 
escolas para pobres tivessem sido abertas em várias partes do país 
[Grã-Bretanha], geralmente com um membro família de Braidwood 
ou de Watson na direção, o apoio sincero pelo sistema ‘oral’ nem 
sempre foi mantido; e o ensino ‘manual’ e o ensino de ‘sinais’ 
foram introduzidos de tempos em tempos, como, por exemplo, 
em Birmingham. O resultado foi que em 1889, quando havia 30 
escolas, cinco ensinaram pelos sistemas ‘de sinais’ e ‘manual’ e 
sete, apenas pelo ‘oral’, enquanto os demais usaram um método 
combinado (1889 0.5781-1, xix. Blind, etc., of the United Kingdom.  
Royal Commission. Report etc., vol. II, anexo 24).

Esta controvérsia sobre o método repercutiu através do anos até 
os dias atuais [década de 50 do século 20] e não mostra sinais de 
diminuição. Para quem está de fora, a verdade não pareceria estar 
na prática indiscriminada de qualquer dos métodos. Para algumas 
crianças, o método puramente ‘oral’ é aparentemente aceitável e 
bem sucedido, enquanto que para as outras os métodos ‘de sinais’ 
e ‘manual’ são bem melhores, e ainda para outras uma combinação 
de métodos parecia atingir o objetivo. A situação foi talvez mais bem 
sumariada pelo famoso debate perante a Sociedade Filosófica de 
Washington em outubro de 1833 (Ibid. Anexo 31. Citado do vol. 
VI do Bulletin of the Philosophical Society of Washington). O 
dr. Alexander Bell argumentou que o único defeito [deficiência] da 
pessoa surda e muda [pessoa surda] era a falta de audição, que 
a língua de ‘sinais’ não era menos natural para ele que qualquer 
outra e que ele poderia e deveria ser ensinado pelo método ‘oral’, 
uma vez que nenhum outro método lhe daria o domínio da língua 
inglesa ou a capacidade de ler e comunicar. 

A isto o sr. E. M. Gallaudet respondeu que, longe daqueles 
que eram surdos e mudos [pessoas surdas] tendo apenas um 
defeito (deficiência), a falta de audição, eles poderiam ter muitas 
[deficiências]. Eles sofreram como outras crianças, estas por falta de 
inteligência, percepção, faculdade de imitar etc. Gallaudet citou a 
ideia de Charles de l’Epée de que sinais eram tão naturais quanto a 
fala e a afirmação de Moritz HIll, de Wessenfels, Prússia, de que das 
100 crianças com hipacusia ensinadas pelo método ‘oral’ apenas 
uma conseguia conversar prontamente com estranhos sobre assun-
tos comuns. Disto ele concluiu que, conquanto o método ‘oral’ não 
devesse ser excluído, o entendimento da língua poderia ser dado 
pelo método dos ‘sinais’, em que muito mais conhecimentos do 
mundo poderiam ser compartilhados se o precioso tempo não fosse 
dedicado ao esforço, com frequência vão, de tentar fazer a criança 
surda falar. O sr. E. M. Gallaudet era o filho mais novo do sr. Thos. 
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H. Gallaudet e foi enviado à Inglaterra para receber treinamento 
para ser professor de surdos [pessoas surdas] em 1815. Ele foi 
tratado com desprezo pela intimidade dos Braidwoods e foi para a 
França para se tornar aluno de Abbé Sicard, que aprendeu o método 
‘manual’ com Abbé de l’Epée. Assim, Gallaudet retornou aos Estados 
Unidos com um completo conhecimento destes métodos; embora 
ele e seus filhos se mantiveram interessados nos métodos ‘orais’.   

Enquanto isso, seguindo o exemplo da ‘Sociedade para os Sur-
dos Indigentes’, de Londres, escolas especiais foram fundadas em 
várias partes do país [Grã-Bretanha], e a elas os diretores-guardiões 
poderiam enviar seus filhos surdos a um custo não maior que o de 
suas instituições, de modo a dar-lhes a oportunidade de aprender 
no ensino especializado. Infelizmente, este poder foi pouco usado 
e muitos de seus filhos surdos foram provavelmente transferidos 
para asilos para lunáticos (hospícios) [hospitais psiquiátricos] ou 
permitidos a permanecer em suas instituições para serem objeto 
de zombaria de seus contemporâneos. 

A criação de internatos em 1870 propiciou o ponto crítico, pois 
quando a escolarização de todas as crianças se tornou compulsória, 
a existência de surdos-mudos [pessoas surdas] era um problema 
premente, especialmente para algumas das instituições maiores. Em 
1891, o Lorde Lothian obteve uma Lei, aplicável na Escócia, para 
a educação compulsória destas crianças em instituições distantes 
das suas áreas, se necessário. Crianças mais pobres, contudo, foram 
excluídas especificamente. Por volta de 1893, uma Lei semelhante 

na Inglaterra e no País de Gales tornou os internatos responsáveis 
pela educação compulsória de crianças surdas entre sete e 16 
anos de idade, enquanto a Lei que tornava 12 anos a idade para 
conclusão de curso para crianças normais [sem deficiência; co-
muns] só foi aprovada em 1899. E, enquanto o tamanho de uma 
turma de crianças normais [sem deficiência; comuns] era de 60 
aproximadamente, a Royal Commission on the Blind, Deaf and 
Dumb [Comissão Real sobre Pessoas Cegas e Surdas], em 1899, 
declarou que o tamanho de uma turma em escolas para surdos 
[pessoas surdas] não deveria exceder a 10. Assim, foi mostrado um 
considerável entendimento na educação destas crianças incapa-
citadas (deficientes) [com deficiência]. Todavia, os internatos com 
frequência fugiam de sua responsabilidade e os pais nem sempre 
eram cooperativos, às vezes sendo relutantes em admitir o defeito 
[deficiência] em seus filhos, preferindo que eles deveriam ganhar 
seu meio de vida, se possível.   

O desenvolvimento de escolas especiais e classes especiais 
em internatos resultou no surgimento de um ramo especializado 
no ensino, com a sua metodologia e exames. Por volta de 1885, 
quando a ‘Faculdade de Professores de Surdos e Mudos’ [‘Pessoas 
Surdas’] foi estabelecido, havia três instâncias de exames, incluindo 
a ‘Faculdade Fitzroy Square’ e a ‘Faculdade Ealing’. Isto representou 
um importante progresso, pois embora elas estivessem divididas 
por causa da controvérsia sobre o ‘método’, elas se tornavam única 
em seu interesse nas crianças surdas. E este interesse não era con-
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Dia Internacional das Pessoas com Deficiência: 3 de dezembro de 2013
Tema de 2013: “Quebrem Barreiras, Abram Portas: 

Por uma Sociedade Inclusiva para Todos”
* Tradução: Romeu Sassaki, 26/4/2013

Mais de 1 bilhão de pessoas ou 15% da população mundial 
vivem com deficiência - o maior grupo do mundo em situação 
de maior desvantagem -, a maioria das quais está em países em 
desenvolvimento! Por todo o mundo, pessoas com deficiência 
enfrentam barreiras físicas, sociais, econômicas e atitudinais 
que as excluem da participação plena e efetiva como membros 
iguais da sociedade.

Elas estão representadas desproporcionalmente entre as 
mais pobres do mundo e carecem de acesso igual aos recursos 
básicos, tais como educação, emprego, cuidados de saúde e 
sistemas de proteção social e legal, assim como apresentam 
o índice mais alto de mortalidade. A despeito desta situação, a 
deficiência permaneceu bastante invisível na agenda de desen-
volvimento geral e em seus processos.

O movimento internacional de pessoas com deficiência reali-
zou um avanço extraordinário em 2006 com a adoção da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). 
A CDPD se seguiu a décadas de trabalho da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para mudar atitudes e abordagens à 
deficiência, trabalho esse que asseguraria a participação plena e 
equiparada de pessoas com deficiência na sociedade. A CDPD 
foi concebida como um instrumento de direitos humanos com 
uma dimensão explícita de desenvolvimento. Contudo, para 
efetivar a equiparação e a participação para pessoas com defi-
ciência, elas precisam ser incluídas em todos os processos de 
desenvolvimento e, agora com maior importância, na nova e 
emergente estrutura de desenvolvimento pós-2015.                

A Assembleia Geral da ONU ressalta que a verdadeira realiza-
ção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e de 
outros objetivos de desenvolvimento internacionalmente acorda-
dos, requer a inclusão e a integração dos direitos, do bem-estar 
e da perspectiva de pessoas com deficiência nos esforços de 
desenvolvimento nos níveis nacionais, regionais e internacional.

Voltada a tais objetivos, a Assembleia decidiu, em 2011, 
convocar a Reunião de Alto Nível sobre Deficiência e Desen-
volvimento (Randd) para Chefes de Estado e Governos sob o 
tema “Caminho para a Frente: Uma Agenda de Desenvolvimento 
Incluindo a Deficiência Rumo a 2015 e Além”. A Randd pro-
piciará uma oportunidade histórica para incluir a deficiência na 
agenda mundial rumo à estrutura de desenvolvimento pós-2015, 
que traduza o compromisso internacional por uma sociedade 
que inclua a deficiência em ações concretas e mudanças reais 
básicas na vida de pessoas com deficiência.      

A escolha do dia 23 de setembro de 2013 para a Randd 
é estratégica: acontecerá cinco anos após a entrada em vigor 

da CDPD, dois anos após o lançamento do Relatório Mundial 
sobre a Deficiência e dois anos antes de 2015 (a data-alvo para 
conclusão dos ODM) e, consequentemente, o início da agenda 
pós-2015 e das novas prioridades de desenvolvimento.  

Os resultados da Randd terão o formato de um documento 
conciso, orientado a ações, que constituirá um guia de políticas e 
fortalecerá os esforços mundiais para assegurar a acessibilidade 
para pessoas com deficiência e a inclusão delas em todos os 
aspectos da sociedade e do desenvolvimento.

É hora de quebrar barreiras e abrir portas:
para construir uma sociedade inclusiva para todos!
Perto do dia 3 de dezembro de 2013 - Dia Internacional das 

Pessoas com Deficiência (DIPD) - teremos o documento da 
Randd contendo um plano para ações e uma plataforma ideal 
para deslanchar esforços mundiais a fim de ajudar na efetivação 
da participação plena e equiparada das pessoas com deficiência 
na sociedade e moldar o futuro do desenvolvimento para todos!

O que vocês podem fazer pelo DIPD em 2013? 

Incluam: Propiciando oportunidades para a participação de 
todos os agentes intervenientes – governos, sistema da ONU, 
sociedade civil e organizações de pessoas com deficiência – a fim 
de focalizar questões relacionadas à inclusão de pessoas com de-
ficiência no desenvolvimento, como beneficiárias e protagonistas.

Organizem: Realizando fóruns, debates públicos e campanhas 
informativas para ajudar a encontrar caminhos e meios inovadores 
pelos quais as pessoas com deficiência e suas famílias possam ser 
incluídas na sociedade e nos planos de desenvolvimento.

Celebrem: Planejando e promovendo eventos em toda parte 
para expor – e celebrar – as contribuições feitas por pessoas com 
deficiência na condição de protagonistas de transformação e de-
senvolvimento nas comunidades em que elas moram.
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finado na sala de aula; estendia-se aos lares dos quais as 
crianças vieram, ou seja, aos cuidados subsequentes de 
seus alunos e às questões gerais relacionadas à causa e 
ao efeito da surdez. Duas associações profissionais de 
professores de surdos [pessoas surdas] foram formadas 
em 1894 e 1895.   

Este artigo continuará na próxima edição, focando  
“Adultos surdos”.     

Romeu Kazumi Sassaki é  consultor e autor 
de livros de inclusão social
E-mail: romeukf@uol.com.br

Declaração do dia 3 de dezembro como o
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

A Assembleia Geral, 
Considerando que a Década das Nações Unidas das Pessoas com Deficiência foi um período para a tomada de consciência 

e de medidas de ação orientadas a contribuir com o melhoramento contínuo da situação das pessoas com deficiência e a 
equiparação de oportunidades para elas;

Consciente da necessidade de ações mais vigorosas e mais amplas em todos os níveis para satisfazer os objetivos da Década 
e o Programa Mundial de Ação referente às Pessoas com Deficiência;

Levando em conta a importância do desenvolvimento e o cumprimento das estratégias de longo prazo para a completa 
colocação em prática do Programa Mundial de Ação para além da Década, com o objetivo de construir uma sociedade para 
todos para o ano 2010;

Dando boas-vindas à reunião ministerial sobre pessoas com deficiência auspiciada pelo governo do Canadá em Montreal, 
nos dias 8 e 9 de outubro de 1992;

Tomando com apreço a participação de alto nível nas reuniões plenárias nos dias 12 e 13 de outubro de 1992 para demarcar 
o fim da Década:

Convida todos os Países-Membros e as organizações relacionadas a intensificar seus esforços dirigidos a manter uma ação 
efetiva com vistas a melhorar a situação das pessoas com deficiência;

Proclama o dia 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência;
Insta os governos, assim como as organizações nacionais, regionais e internacionais a estender sua cooperação para a ob-

servância do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Tradução: Romeu Kazumi Sassaki, 1992.
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Resolução 47/3, da Organização das Nações Unidas, 
37ª Reunião Plenária, em 14 de outubro de 1992. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
YOUNG, A.F.; ASHTON, E.T. British social work in the nineteenth 

century. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, 264 p.
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Movimento SuperAção
completa 10 anos !!!

C
idades como: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Santa Fé e San Justo na Argentina, já se acostumaram 
a ver milhares de pessoas com deficiência desfilando 
por suas ruas. É o Movimento Superação, que estima 
já ter impactado diretamente cerca de 100 mil pesso-

as. “É difícil mensurar quanto a influência dessa Organização Não 
Governamental (ONG) tem colaborado com a conscientização das 
pessoas em geral acerca do tema da inclusão social das pessoas 
com deficiência”, explica seu idealizador e presidente, Billy Saga. 

“O que é fato, no entanto, é o pioneirismo do Movimento 
SuperAção em seu formato. Somos a primeira e única ONG no 
Brasil e na Argentina que promove inclusão social de pessoas com 
deficiência nesse modelo artístico/cultural de ir às ruas, mostrar a 
cara e exigir iniciativas de gestores públicos e privados. Isso é ex-
tremamente significativo, porque a rua pode ser muito hostil com 
as deficiências”, completa. 

A ideia começou a ser esboçada em 2002 por um grupo 
indignado com a segregação que as pessoas com deficiência 
sofriam no Brasil. Em 2003 foi formada uma Organização Não 
Governamental (ONG) e a primeira passeata saiu em 2004, em 
São Paulo/SP, numa celebração ao Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, comemorado em 03/12. Até agora já foram 9 
movimentações em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, 3 no Rio Grande 
do Sul e 5 na Argentina. O Rio de Janeiro se mobiliza mais, segun-
do o presidente: “Historicamente, juntamos, na segunda edição,  

40 mil pessoas acompanhando a passeata 
na Orla de Copacabana”, lembra.

Ao completar uma década, o Movimento 
planeja a primeira edição no Nordeste e con-
duz negociações em Salvador/BA. Também 
outras cidades estão na mira da ONG, como: 
Santos/SP e Florianópolis/SC. As próximas 
passeatas que estão marcadas para as cida-
des onde já foram realizados eventos terão 
datas definidas agora, no mês de junho. Billy 
costuma também fazer palestras contando 
a trajetória do SuperAção e a sua própria 
como ativista, ator e músico, atividades que 
se entrelaçam em sua missão em prol dos 
direitos das pessoas com deficiência.

Uma trajetória de sucesso
O Movimento surgiu a partir da própria 

trajetória de Billy: em 11/05/1998, ele an-
dava com sua moto quando foi atropelado por uma viatura da 
Polícia Militar, que passou no farol vermelho. Fraturou três vérte-
bras e passou três meses no Hospital das Clínicas. “Ao me tornar 
cadeirante, percebi quão segregada era a pessoa com deficiência 
no Brasil e resolvi criar um Movimento que chamasse a atenção 
da sociedade em relação ao direito delas e fomentasse para que 
elas protagonizassem esse processo inclusivo”, conta.
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Fundada em 1986, a Associação 
das Pessoas com Deficiência de Mon-
tes Claros (ADEMOC), no norte de Mi-
nas Gerais, busca garantir os direitos da 
pessoa com deficiência, além de atuar 
na inclusão delas por meio de ações de 
lazer, de esportes adaptados e trabalho. 

Com 7 mil cadastrados, atende vá-
rios tipos de deficiência, também de 
outras cidades da região. No campo 
dos esportes, tem atletas em várias 
modalidades como goall ball (futebol 
para deficientes visuais), basquete em 
cadeiras de rodas, atletismo e natação, 
entre outras. Organiza as Paralimpíadas 
do município, que já teve 4 edições, 
trazendo atletas de toda a região. Tam-
bém participa da meia maratona que 
acontece sempre no aniversário da ci-
dade, com a presença de atletas com 
todos os tipos de deficiência. “A luta é 
grande, mas  temos colhido muitos fru-
tos”, diz o atual presidente  André Lúcio 
Fernandes, que assumiu o cargo com o 
afastamento do titular, Valcir Soares da 
Silva, um dos fundadores da entidade.

Conhecido como Valcir da ADE-
MOC, ele foi eleito vereador em 
2004 e ajudou em várias conquistas: 
o Transpecial, transporte feito com 
microônibus que ajuda muita gente 
a trabalhar e estudar; o Centro de Ór-
teses e próteses, atendendo Montes 
Claros/MG e região com aparelhos 
ortopédicos, cadeiras de rodas e pró-
teses diversas, sem nenhum custo, e 
uma clínica de audiometria que faz 
exames e entrega aparelhos auditivos 
gratuitamente. Também foi criado na 
ADEMOC um banco de empregos que 
cadastra pessoas com deficiência e 
empresas interessadas em contratar. 
Já são 250 empregados por esse sis-
tema e 90 empresas. “Nosso trabalho 
sempre encontrou dificuldades, mas 
acabou chamando a atenção da socie-
dade por ser sério e dedicado”, afirma 
o presidente. “Embora não seja fácil, 
estamos atingindo nossos objetivos”, 
conclui .

Na primeira tentativa, ninguém acreditaria 
que sua evolução tivesse tanto êxito, como 
lembra Billy: “A primeira passeata que fiz 
tinha 14 pessoas. Eu, um cadeirante que 
‘sequestrei’ no farol da avenida Henrique 
Schaumann, outro cadeirante em situação 
de rua, minha irmã e mais alguns amigos e 
curiosos. Ainda nem se chamava Movimen-
to SuperAção. A primeira passeata com esse 
nome, que teve apoio e divulgação da Rádio 
89FM, contou com 3 mil pessoas.

O tempo passou e o trabalho foi rece-
bendo apoio. O SuperAção começou a 
ganhar notoriedade como uma ONG que 
realmente defendia o direito dessa par-
cela da população. Outras pessoas com 
o mesmo intuito começaram a procurar 
o Movimento para replicar o ato em suas 
cidades. “É preciso transformar a menta-
lidade das pessoas, mostrar os inúmeros 
benefícios que existem na interação com 
as diferenças, com pessoas com diferen-
tes realidades e, cada vez mais, provar as 
infinitas possibilidades de se viver a vida 
‘com’ e não ‘apesar de’ ter uma deficiência”, 
acredita o presidente da ONG. 

O Movimento, ao longo do tempo, pas-
sou a receber apoios pontuais de empre-
sas para desenvolver suas atividades. “Hoje 
entendemos que nossa geração não viverá 
o mundo ideal para a inclusão, mas que a 
passeata é um local de sociabilização e de 
empoderamento da pessoa com deficiên-
cia. Cada ação, diária, o chamado trabalho 
de formiga, é importante para transformar 
a cultura do Brasil. Estamos investindo em 
outras áreas com comunicação em massa 
e tecnologia. Em breve, boas notícias virão”, 
anuncia Billy, que deixa um lembrete: “For-
taleçam a corrente! Curtam nossa página 
no Face: www.facebook.com/movimento-
superacao”. 

ADEMOC: entidade mineira investe em trabalho e esportes !!!
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V
iagens espaciais, corri-
das de automóvel e até 
mesmo guerras, frequen-
temente têm desdobra-
mentos considerados 
benéficos para a socie-

dade, de novos medicamentos a pneus 
mais resistentes ou combustíveis de maior 
rendimento.

Esses “subprodutos” nem sempre justi-
ficam a realização dos eventos – especial-
mente as guerras – mas contribuem para 
mitigar (para usar um verbo da moda) os 
fantásticos custos que demandam. Eles 
trazem ganhos para um número de pes-
soas bem maior do que os envolvidos (ou 
atingidos) de forma direta.

Há muito me pergunto: E na área da 
deficiência, será que isso também acon-
tece ? O que foi desenvolvido nessa área 
que trouxe benefícios para a coletividade ?

Não me ocorria nenhum exemplo 
marcante, até ler o excelente artigo “Aces-
sibilidade para a segurança de todas as 
pessoas” de Izabel Maior e sua versão 
resumida, de igual excelência, escrita por 
ela e Andrei Bastos: “Mobilidade vital”. O 
artigo foi escrito – me atrevo a dizer, “ins-
pirado”, pela tragédia ocorrida na cidade de 
Santa Maria/RS, na madrugada do dia 27 
de janeiro, quando 241 jovens perderam 
suas vidas de forma dramática e até então 
inimaginável, num país onde consideramos 
que Deus é brasileiro – como se isso nos 
eximisse de qualquer responsabilidade...

O artigo fala do Decreto 5.296/2004, 
que estabelece normas detalhadas sobre 
a acessibilidade, entendida em sentido 
amplo. Embora esteja em vigor há 8 
anos, é pouco conhecido por arquitetos, 
engenheiros, seus respectivos Conselhos 
Profissionais, por órgãos de fiscalização de 
obras, profissionais da área de segurança 
e prevenção de acidentes e por cursos de 
formação técnica e universitária.

Suas recomendações em geral não 
são cumpridas na construção ou na re-
forma e nem são objeto de fiscalização, 

como recomendado.
A ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, por sua vez, tem uma 
norma específica sobre acessibilidade, a 
9050, que é periodicamente revista, atu-
alizada e ampliada, com a participação de 
diversos segmentos da sociedade civil, 
incluindo pessoas com deficiência.

Ou seja: o marco legal e conceitual 
existe, é de qualidade, mas lamentavel-
mente não é respeitado. No caso da boate 
Kiss, como Izabel Maior e Andrei Bastos 
sublinham, nem uma destas normas foi 
cumprida. O resultado é o que sabemos.

Se a lei tivesse sido obedecida, muito 
provavelmente a dimensão da tragédia te-
ria sido menor – embora não menos triste. 

Invertendo o sinal
olhar inclusivo por Marta Gil

Como o artigo “Mobilidade vital” sintetiza: 
“onde passa um cadeirante, passa qual-
quer um”. Se a lei tivesse sido obedecida, 
haveria sinalização de diversas formas, 
passagens largas e desimpedidas – até 
porque para a aprovação ou licenciamento 
ou emissão de certificado de conclusão de 
projeto arquitetônico ou urbanístico deve-
rá ser atestado o atendimento às regras 
de acessibilidade previstas nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT, na 
legislação específica e neste Decreto (ca-
pítulo IV, Seção 1, art. 11, § 2.o ).

Em minha opinião, esse conjunto de 
normas e procedimentos, com base legal, 
que garantem acessibilidade e segurança 
PARA TODOS é uma significativa contri-
buição do segmento das pessoas com 
deficiência para a sociedade.

Construir esse corpo conceitual e ju-
rídico levou tempo, suor e lágrimas. Ele 
veio do enfrentamento diário dos 1001 
obstáculos que pessoas com todos os tipos 
de deficiência enfrentaram (e ainda enfren-
tam). Representa a somatória de inúmeros 
esbarrões em galhos de árvore, orelhões, 
equipamentos urbanos colocados alea-
toriamente e sem sinalização de alerta, 
tombos e atropelamentos, porque calçadas 
nem sempre podem ser utilizadas por ca-
deirantes. Isso sem esquecer o transporte 
público que não é exatamente “público” 
porque não atende a todos, a ausência de 
infraestrutura acessível em aeroportos, cais, 
estações rodoviárias e por aí vai.

Depois de compilar essas vivências e 
ordená-las sob forma de projetos de leis, 
de decretos, Normas Técnicas a batalha 
seguinte foi levá-las ao Poder Legislativo 
e convencê-los da necessidade de irem 
a votação.

Ganho o segundo round, com a apro-
vação de leis e decretos, contamos com o 
importantíssimo reforço da CDPD – Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, ratificada (2008) e promulga-
da (2009) pelo Brasil com a equivalência 
e força de artigo constitucional.



VENTUS – A CADEIRA DE RODAS ATIVA
ONE WORLD WHEELCHAIR

" Eu sou uma pessoa cheia de vida...  
e gosto de coisas boas."
Kim Elena, espinha bífida, estudante universitária.

Saiba mais sobre a nova Ventus. 
E sobre as pessoas que a testaram:
www.ottobock. com.br/ventus

As demandas para uma cadeira de rodas são diferentes. Tão diferentes como as pessoas. Para alguns, 
desenho compacto e alto desempenho são importantes, para outros o conforto e a  facilidade de 
manuseio. Mas há algo que une a todos os usuários: obter máxima mobilidade. Por isso a Ottobock 
criou um produto que combina tudo isto: a Ventus – a sua nova geração de cadeira de rodas                  
monobloco. De qualidade e funcionamento excelentes, propriedades de giro extraordinárias; a               
união ideal de ergonomia e conforto com uma relação custo/benefício fantástica. Para pessoas 
exigentes, no mundo inteiro!  Venha conhecer, você vai se apaixonar!
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A necessária formação profissional
Maio começou 

sob o signo do Tra-
balho, direito garan-
tido para todos em 
diversos documen-
tos e leis: na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos (1948), na Convenção 159 
da OIT - Organização Internacional do Trabalho, sobre reabilitação 
profissional e emprego, ratificada pelo Decreto nº 129 (1991) e na 
Constituição Federal de 1988. Recentemente, a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (Artigo 27) reitera esse 
direito e recomenda a promoção de emprego nos setores público 
e privado, mediante a adoção de ações afirmativas e a garantia de 
condições seguras, salubres e com acessibilidade. A formação e 
reabilitação profissionais são mencionadas visando à manutenção 
do emprego e a carreira. O processo de globalização também se 
faz sentir no trabalho e é insaciável: demanda níveis crescentes de 
educação e de qualificação. Para atendê-los, a formação profissional 
é cada vez mais necessária – o tempo em que se aprendia por 
tentativa e erro, tendo como “professores” a curiosidade e o jeitinho 
já ficou para trás. 

Ao procurar ingressar no mercado formal de trabalho, as pessoas 
com deficiência também se deparam com essas exigências. Por 
diversas razões – algumas de natureza histórica – nem sempre 
estão à altura, o que muitas vezes provoca a tristemente famosa 
frase: “Pessoas com deficiência não têm qualificação”. Essa frase, 
repetida à exaustão, não adianta nada, pois não esclarece a situação 
e menos ainda contribui para mudá-la. Felizmente temos exemplos 
de boas práticas de formação profissional – uma delas é o Progra-
ma Incluir, do SENAI-SP, da Diretoria Técnica/GAEC – Gerência de 
Apoio às Empresas e à Comunidade, que começou em abril de 
2011. A proposta é fortalecer e ampliar ações inclusivas na rede 
de escolas do SENAI-SP, estabelecendo ações estruturantes para 
atender às necessidades das empresas, desenvolvendo atividades 
preparatórias para o trabalho e criando uma política de atendimento 
em sintonia com a legislação vigente. 

Em cada uma das 90 escolas da instituição da rede paulista, 
há um Interlocutor, que atua de forma articulada com os demais, 
otimizando recursos e esforços, o que permite potencializar resul-
tados. Para bem desempenhar suas novas funções, eles participam 
de encontros de capacitação. O Programa Incluir contribui para a 
ampliação e o fortalecimento da presença do SENAI-SP, formando 
trabalhadores com deficiência qualificados, desde a formação básica 
até a de tecnólogos, e aumentando o número e a qualidade dos 
atendimentos a empresas e/ou à comunidade. 

Os resultados alcançados, qualitativos e quantitativos, são muitos 
e expressivos. Em 2012 foram registradas mais de 6.800 matrículas 
de alunos com deficiências nos diversos cursos. A história do SENAI-
-SP nos autoriza a acreditar que o futuro será ainda mais inclusivo: 
essa trajetória começou em 1953, como conta o livro “Caminhos 
da Inclusão – a história da formação profissional de pessoas com 
deficiência no SENAI-SP”, lançado em 2012 pela Editora SENAI-SP. 

olhar inclusivo

Agora é hora de divulgar intensamente estas ferramentas, até 
mesmo para honrar a memória dos jovens que perderam sua 
vida em Santa Maria/RS, para que nunca mais nada semelhante 
aconteça, nem aqui e nem em outro país. Já temos “régua e 
compasso”, como diz a canção.

E a inversão do sinal, lá do título ?
Bem, durante séculos a sociedade se acostumou a ver 

as pessoas com deficiência como seres dignos de piedade, 
que precisavam ser cuidados, por toda a sua vida. Quantos 
bingos, jantares beneficentes, rifas foram feitos em seu 
benefício... e com a melhor das intenções, sem dúvida 
nenhuma. As pessoas com deficiência, vistas como frágeis, 
incapazes, desamparadas, demandavam atenção e recursos 
ininterruptamente.

A partir da década de 90 do Século 20 essa concepção 
passa por uma mudança radical, com o paradigma da Inclu-
são, que traz os conceitos de Cidadania, Acessibilidade, Vida 
Independente. Recursos de Tecnologia Assistiva possibilitam 
sua participação na escola, no trabalho, na vida social. Pes-
soas com deficiência começam a ser vistas no dia-a-dia.

A Convenção insere o tema da Deficiência no patamar dos 
Direitos Humanos, apontando a direção a seguir e garantindo 
conquistas. O tempo do assistencialismo – que foi importante 
para garantir sua sobrevivência – começa a ficar para trás.

De incapazes, as pessoas com deficiência passam a ocupar 
seu espaço de indivíduos com direitos – e que têm muitas e 
muitas contribuições a trazer para a sociedade, como o conceito 
de Acessibilidade e seu corolário, o Desenho Universal:

Uma forma de conceber produtos, meios de comunicação 
e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, o 
maior tempo possível, sem a necessidade de adaptação, 
beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades.

Depois de séculos, o sinal finalmente começa a ser in-
vertido: de quem só “tinha a receber e humildemente agra-
decer” para quem tem o que aportar, ombro a ombro com 
os demais, para a construção de uma sociedade solidária, 
com segurança e dignidade para todos.

1 - http://saci.org.br/index.php?modulo=akemi&para
metro=36855
2 -  http://saci.org.br/index.php?modulo=akemi&para
metro=36898

Marta Gil é consultora na área da Inclusão de 
Pessoas com Deficiência, socióloga, Coordenadora 
Executiva do Amankay Instituto de Estudos e 
Pesquisas, Fellow da Ashoka Empreendedores Sociais, 
colaboradora do Planeta Educação e colunista da 
Revista Reação. Autora do livro “Caminhos da Inclusão 
– a trajetória da formação profissional de pessoas 
com deficiência no SENAI-SP” (Editora SENAI, 2012), 
organizou livros; tem artigos publicados; participa de 
eventos no Brasil e no exterior. Áreas de competência: 
Inclusão na Educação e no Trabalho.
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Therapy Qualy
Foi recém inaugurada a Clínica de Terapia Ocupacional - 

Therapy Qualy esteve
presente na Reatech 2013, ajudando no serviço de acompa-

nhamento às pessoas com deficiência visual. A equipe Therapy 
Qualy faz atendimentos domiciliares e em consultório, aten-
dendo pessoas que apresentam dificuldades no desempenho 
funcional de todas as faixas etárias: www.therapyqualy.com.br

“Quando botei a boca no mundo”

Acaba de ser lançado o novo livro da cantora, compositora, 
escritora, repórter e atriz Sara Bentes. A autora conta sobre 
o seu dia a dia, reabilitação e situações inusitadas que viveu 
e ainda vive, de uma forma muito leve, divertida e profunda 
também. É imperdível !

Em sua 5ª edição, o Mutirão pela Inclusão e Empregabili-
dade da Pessoa com Deficiência reuniu centenas de pessoas 
e 22 organizações que atuaram em conjunto para derrubar 
mitos e preconceitos e abrir novos caminhos para o mercado 
de trabalho no Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osas-
co/SP, na grande SP. Esclarecimentos de dúvidas, de leis, 
lei de cotas, além de vasta programação cultural, exposição 
fotográfica e de produtos e serviços, mostra de tecnologias 
assistivas e distribuição de informativos e de exemplares da 
Revista Reação, marcaram o evento. Os participantes cegos 
receberam a programação em Braille e participaram de exer-
cícios de audiodescrição. Visitantes fizeram caminhada com 
olhos vendados pelo Shopping, aprenderam dicas da Língua 
Brasileira de Sinais, e se emocionaram com a apresentação 
musical do Conservatório Villa Lobos, com o Coral de Libras, 
dançaterapia e outras demonstrações artísticas e culturais.

Mutirão pela inclusão reúne 22 organizações 
e muita informação dentro de

Shopping em Osasco/SP



Na Deloitte, você encontra as oportunidades e condições de trabalho
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 de trabalhar com especialistas e uma série de benefícios.
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Programa bancário
chega a Minas Gerais

D
epois de capacitar e empregar 900 trabalhadores 
em São Paulo/SP, o Programa FEBRABAN de 
Capacitação Profissional e Inclusão de Pessoas 
com Deficiência no Setor Bancário 2013 chega 
a Belo Horizonte/MG.

Em sua terceira edição, a iniciativa da Federação Brasileira 
de Bancos ofereceu 52  vagas nas instituições financeiras 
presentes na capital mineira. Os candidatos selecionados par-
ticiparam de uma aula inaugural em 14/05, na Universidade 
da Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC).

A capacitação tem duração de 4 meses e carga horária de 
336 horas, incluindo  aulas de língua portuguesa, matemática 
financeira, etiqueta empresarial, informática, negócios bancá-
rios, negociação e vendas. Nesse período os participantes já 

estão empregados, recebendo benefícios e um salário inicial 
de R$ 923,70 para jornada de 4h diárias, de segunda à sexta. 
Após 90 dias, o salário passa para R$ 1.012,67. O projeto conta 
com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e da Universidade 
FUMEC e consultoria metodológica da  Associação para Valori-
zação de Pessoas com Deficiência (AVAPE). 

“A meta é que todos os participantes selecionados concluam 
o curso e façam carreira nas instituições financeiras. Projetos 
como esse são importantes para transformar e multiplicar opor-
tunidades no mercado de trabalho voltadas às pessoas com 
deficiência”, diz Mário Sergio Vasconcelos, diretor de Relações 
Institucionais da FEBRABAN.

O programa foi criado em 2009, após um diagnóstico sobre 
as dificuldades dos bancos em selecionar profissionais com 
deficiência. O objetivo é promover a inclusão e a capacitação de 
profissionais com este perfil, oferecendo uma oportunidade de 
começar uma carreira no mercado financeiro. As duas edições 
anteriores do programa foram na cidade de São Paulo/SP.
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D
entro de seis me-
ses, entrará em 
vigor a Lei Com-
p lementa r  Nº 
142/2013, que 
regulamenta a 

aposentadoria da pessoa com defi-
ciência segurada do Regime Geral de 
Previdência Social. Aprovada pela Câ-
mara e Senado, foi sancionada pela 
presidenta Dilma Rousseff e publica-
da no Diário Oficial da União em 09 
de maio último.

A nova lei garante a concessão de 
aposentadoria pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) à pessoa 
com deficiência nas seguintes con-
dições: 

• Aos 25 anos de tempo de contribuição, se homem. E 
aos 20 anos, se mulher, no caso de deficiência grave; 
• Aos 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 
24 anos, se mulher, no caso de deficiência moderada; 
• Aos 33 anos de tempo de contribuição, se homem, 
e 28 anos, se mulher, no caso de deficiência leve; 
• Ou aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos 
de idade, se mulher, independentemente do grau de 
deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de 
contribuição de 15 anos e comprovada a existência 
de deficiência durante igual período.

A definição do grau de deficiência em grave, moderada 
e leve ainda será feita por Regulamento do Poder Execu-
tivo. A avaliação da deficiência será médica e funcional e 
seu grau será atestado por perícia própria do INSS. A Lei 
ainda dispõe sobre os casos de existência de deficiência 
anterior à data da vigência das novas regras e sobre o 
cálculo da renda mensal da aposentadoria devida ao 
segurado com deficiência.

Avaliação positiva
A nova Lei foi bem recebida. Sueide Miranda Leite, 

diretor-presidente do Instituto Cultural, Educacional e 
Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil 
(ICP Brasil), acredita que a nova situação trará muitos 
benefícios às pessoas com deficiência que trabalham 

com carteira assinada. A entidade 
tem sede em Brasília/DF e desde 
o ano 2000 trabalha com seleção, 
qualificação e encaminhamento de 
trabalhadores a empresas privadas 
que devem cumprir a Lei de Cotas. 
“No Brasil existem cerca de 350 mil 
pessoas trabalhando com carteira 
fichada e uma grande parte dessas 
pessoas já não conseguem mais 
desenvolver suas funções em razão 
do tempo que estão trabalhando. 
Essa lei vai garantir a essas pessoas 
o direito de se aposentarem digna-
mente com 100% dos seus ven-
cimentos através do regime geral 
da previdência social”, afirma Leite. 
Segundo ele, os cálculos levanta-

dos indicam que em torno de 29% delas, quando a lei 
for regulamentada, pedirão ao INSS sua aposentadoria. 
“Sabemos que milhares de pessoas com deficiência 
já se aposentaram por invalidez por não conseguirem 
esperar a discussão e aprovação dessa lei tão importan-
te”, lembra o diretor. Ele considera também que deve 
aumentar o número de pessoas com deficiência que 
procurarão emprego com carteira assinada.  “Mais de 
2 milhões de pessoas recebem o Benefício de Pres-
tação Continuada (BCP), o pagamento por parte do 
governo de um salário mínimo para quem não pode 
prover o seu sustento e da sua família. Acreditamos 
que 40% dessas pessoas tem potencial para trabalhar 
e que, de imediato e até a regulamentação dessa lei, 
20% dessas pessoas que recebem o PBC podem sair 
do benefício e procurar um emprego para ganhar um 
melhor salário e, posteriormente, se aposentar com 
um renda melhor”, acredita Leite.

O próximo passo, segundo ele, é que o movimento 
organizado das pessoas com deficiência possa parti-
cipar da regulamentação da lei junto com o governo. 
Já foi encaminhado ao INSS pedido formal solicitando 
explicações de como se dará o diagnóstico para de-
finição dos parâmetros da gravidade das deficiências, 
ao mesmo tempo que foi solicitada a participação de 
pessoas com deficiência ou de especialistas da área 
para participarem desse grupo ou comitê que ficará 
responsável por esses estudos.

Diminuem tempo de contribuição 
e idade para aposentadoria

política
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Powerchair Football: Modalidade é nova na Argentina e está movilizando várias 
pessoas em cadeiras de rodas motorizadas interessadas em praticar a modalidade…

 Graças à criação da Fundação Power-
chair Football  da Argentina, hoje existe 
um novo esporte naquele país. É o futebol 
para pessoas que utilizam de cadeiras de 
rodas  motorizadas para sua vida cotidiana. 
Através dele, a fundação busca integrar 
as pessoas com  deficiencias motoras à 
prática esportiva, promovendo sus incluso 
social, melhorando sua qualidade de vida, 
permitindo a eles que passem de especta-
dores a jogadores. “Queremos trazer mais 
pessoas e suas famílias para formar mais 
equipes, difundindo esse esporte a nível 

nacional na Argentina, para que em breve 
possamos disputar competições interna-
cionais”,  comenta  Dr. Mariano Rozenberg, 
diretor executivo da fundação. 

A modalidade se joga numa quadra po-
liesportiva mas com través específicas para 
o powerchair. As equipes são formadas 
por 4 jogadores - 3 de campo e o goleiro 
– e podem ser formadas por homens e 
mulheres, sem distinção de idade. A bola 
utilizada tem o dobro do tamaño de uma 
bola de futebol tradicional. E as partidas 
tem duração de 2 tempos de 20 minutos. 
Na Argentina, a primeira equipe é formada 
por 14 atletas e começou a treinar em 
abril deste ano. Em breve, mais 3 equipes 
serão formadas, em Buenos Aires, Rosário 
e Córdoba.

A Fundação tem planos para sua equi-
pe e projeto para competir na Copa Amé-

rica Ampliada, que será realizada no Rio de 
Janeiro/RJ no início de 2014, onde have-
rão equipes do  Canadá, Estados Unidos, 
Argentina e Brasil. Também foram feitos 
convites para Portugal, Austrália, Japão e 
Irlanda.
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esporte

Atletas brasileiros se destacam 
em competições internacionais !

O 
Brasil se firma cada vez mais nos esportes 
adaptados. Em abril e início de maio, foram 
realizadas importantes competições em: bo-
cha, tênis, esgrima e futebol de 5 e, em todas, 
os atletas se destacaram.

A equipe brasileira terminou em primeiro 
lugar na competição de bocha no DéfiSportif Altergo, torneio 
realizado entre 22 e 28 de abril último, em Quebec, no Canada. 
Uma disputa internacional que reúne atletas da elite com todos 
os tipos de deficiência. Mais de 4.000 atletas de 20 países se 
reúnem todos os anos para competirem em 13 modalidades. 
O Brasil conquistou 10 medalhas, sendo: 5 de ouro, 4 de prata 
e 1 de bronze.

Na categoria individual, na Classe CB1, José Carlos Chagas ficou 
em primeiro lugar,  seguido de Guilherme Germano. 

Na BC2, Maciel Santos, também ficou com o ouro, e Luisa 
Rocha terminou a competição em quarto lugar. 

Na Classe BC3, Anderson Vieira assegurou a prata e Daniele 
Martins ficou em quarto lugar. 

Já na BC4, Eliseu dos Santos garantiu o primeiro lugar. O meda-
lhista paralímpico Dirceu Pinto foi eliminado nas quartas de final.

Nas competições em equipes, o Brasil também não decep-
cionou. O país terminou a disputa com dois ouros nas Classes 
BC4, uma prata e um bronze nos pares BC3.

Tênis
Os tenistas Carlos 

Santos e Maurício 
Pomme foram os 
únicos represen-
tantes brasileiros no 
Texas Open Cham-
pionships, disputado 

entre 25 e 28 de abril, em Dallas, Estados Unidos, que distribuiu 
US$ 10 mil em premiações. Eles saíram das quadras norteame-
ricanas com o título da chave de duplas do torneio, ao bater a 
equipe da casa formada por Steve Baldwin e Stephen Welch.

Na chave de simples, os atletas brasileiros pararam nas se-
mifinais. Carlos Santos, conhecido como Jordan, foi derrotado 
pelo australiano Ben Weekes por 2 sets a 1. Já Maurício Pomme, 
integrante do Time São Paulo, criado no fim de 2011, em parce-
ria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e o Governo do 
Estado de São Paulo, perdeu para Stephen Welch por 2 sets a 0.

Esgrima
A medalha de bronze na Copa do Mundo de Esgrima em 

Cadeira de Rodas, etapa de Montreal, no Canadá, realizada na 
primeira semana de maio, ficou com dois brasileiros. Jovane 
Guissone conquistou o terceiro lugar no florete, categoria B, e 
Janaina Aguilhera também levou o bronze na espada, categoria 
B. Jovane garantiu a primeira medalha de ouro da modalidade 
para o país nos Jogos de Londres-2012. Na ocasião, o gaúcho 
competiu na espada. 

A seleção brasileira ainda levou outros 10 atletas para a com-
petição. Na espada, categoria A, Mônica Santos terminou em 
sétimo e Suelen Rodolpho ficou em nono. No florete, o país teve 
dois representantes no masculino: Rodrigo Massarut encerrou a 
participação em 10º, seguido por Vanderson Chaves, em 11º.

Já na espada, categoria B, Rodrigou Massarut ocupou a sexta 
colocação, seguido por Jovane Guissone, sétimo. Vanderson Cha-
ves também disputou a categoria e terminou em 14º. Por fim, no 
florete feminino, categoria A, Suelen Rodolpho assegurou a quinta 
posição, e Monica Santos veio na sequência, em sexto.

A esgrima em cadeira de rodas é divida em três categorias, 
de A a C, sendo a primeira (A) para atletas com menor nível de 
comprometimento dos movimentos.

Futebol de 5
A seleção brasileira de Futebol de 5 venceu a Argentina por 2 

x 0 e sagrou-se campeã do Torneio San Luis Del Rey, no México, 
em 04/05. Os gols do título foram marcados por Jefinho e Cássio. 
Desde o início da competição o Brasil teve que superar muitos 
desafios, inclusive o forte calor da cidade de San Luis Potosí. A 
carga de dois jogos por dia também foi um obstáculo para a 
seleção brasileira. 

Esse é o segundo título da de Fábio Vasconcelos, que assumiu 
o comando da seleção no início do novo ciclo paralímpico. O prin-
cipal desafio do Brasil em 2013 será a disputa da Copa América 
no mês de setembro, na Argentina.
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Muitas novidades são esperadas na edição dos Jogos 
do Rio de Janeiro/RJ. Atletas de todo o mundo estão 
treinado duro para a competição que trará novidades, 
como a estreia do Paratriatlo, composto por provas 
de Ciclismo, Natação e Corrida de Rua. A disputa será 
no mesmo cenário do Triatlo, a Praia de Copacabana. 

O atleta Tiago Emanuel dos Santos, conhecido como 
Tiago Santos, é um dos que estão na disputa para 
representar o Brasil. Sem os movimentos do braço 
direito desde 2003, depois de um acidente de moto, 
ele compete na classe TRI 4, para atletas com com-
prometimento nos braços. Somente os dois melhores 
colocados no ranking nacional de cada classe, nume-
radas de 1 a 6, farão parte da equipe. 

Nascido em Pindamonhagaba/SP, é morador da 
cidade de Taubaté/SP. Solteiro, Tiago está no último 
ano do curso de Educação Física da Universidade de 
Taubaté (UNITAU). Sempre gostou de esportes e jo-
gava futebol antes do acidente. Em 2005, começou a 
praticar natação e depois corrida. Ingressou na nova 
modalidade em 2009, disputando Cross Paratriatlo, 
conhecido como X Terra, prova muito dura que fez com 
que se apaixonasse. “Em 2010 fiz todas as etapas do 
X Terra e, em  2011, entrei no Triatlo Sprint, sendo a 
primeira prova da modalidade um mundial em Beijing, 
na China”, conta o atleta.

Tiago Santos : Atleta sonha com Jogos Paralímpicos de 2016

O objetivo dele é melhorar até 2016, disputando as 
provas necessárias para somar pontos e se classificar. O 
atleta considera que a Confederação Brasileira de Triatlo 
está caminhando forte para a evolução do esporte e 
a busca de novos talentos e já tem uma base de alto 
nível, bem competitiva, com vários paratletas. Santos 
considera que sua melhor performance é na bike, e a 
pior, na natação.

Para desenvolver seu trabalho, ele tem alguns pa-
trocinadores da região, como a própria Secretaria de 
Esportes de Taubaté, que representa 70% do patrocínio. 
Há também apoiadores, como a UNITAU, a Proshock e 
a Probike-Sapão. Conta ainda com uma equipe multi-
disciplinar com fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, 
além de treinador e marketing esportivo.

Somente agora no mês de junho, competirá em 
Taubaté/SP, Ilhabela/SP, Piedade/SP, e Vila Velha/ES. 
Até novembro, pelo menos, sua agenda está lotada, o 
que inclui o Campeonato Mundial de Paratriatlo a ser 
disputado em Londres, em setembro. “Estamos fortes 
e empenhados para alcançar o melhor que são as 
Paralimpíadas de 2016 no Brasil. Brigar pelo 1º lugar 
no Paratriatlo da categoria TRI 4 e, com isso, incentivar 
futuros paratletas e pessoas com deficiência a praticar 
não só a modalidade, mas também outros esportes”, 
almeja o atleta. 

esporte
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Acessibilidade digital no ENEM:

N
enhuma “porta” deve permanecer “fechada” para 
as Pessoas com Deficiência (PCD). Mais ainda: 
existem “portas” que, quando “fechadas”, torna 
imensurável o prejuízo da exclusão, perde-se a 
visão de um novo horizonte de oportunidades. 
O ENEN é uma dessas portas.

A melhora de qualidade no Exame Nacional do Ensino Médio, nos 
últimos anos é inegável, visto que no passado tivemos problemas 
de fraudes. A acessibilidade do exame para o aluno com deficiência 
também teve avanços. O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa 
(INEP) vem atuando, ao eliminar barreiras arquitetônicas, disponi-
bilizar rampas, salas com acesso e individualizadas, ledores e outros 
recursos para provas. Contudo, no que diz respeito à acessibilidade 
digital das provas, o INEP ainda tem um longo caminho a percorrer 
e, enquanto isso, as PcDs - especialmente os que necessitam de 
recursos digitais -, não tem igualdade de condições em relação aos 
demais candidatos, convivendo com uma situação de injustiça, 
impotência e exclusão.

A necessidade existe ?
A acessibilidade digital e o uso do computador nas provas podem 

beneficiar pessoas com diversos tipos de deficiência, como por 
exemplo visual, física nos membros superiores, tetraplegia, dislexia 
e surdocegueira. Considerando somente a situação das pessoas 
com deficiência visual (58,0% das PcD – de acordo com o Censo 
Demográfico/IBGE 2010), é possível dizer o seguinte.

Em 2012, aproximadamente 7.000 PcD visuais prestaram a 
prova do ENEM, sendo por volta de 1.000 PcD visual eram cegos 
(*). Quantidade irrelevante perto dos 5.791.290 (**) inscritos, em 
outras palavras, somente um percentual “residual” de 0,12 % dos 
participantes do ENEM/2012 possuíam deficiência visual. A baixa 
participação evidência que muitos são excluídos antes da prova e que 
é necessário um o enorme esforço, para uma PcD, conseguir concluir 
o ensino médio. Os poucos que heroicamente conseguem, ainda 
assim, encontram barreiras durante as provas, como as do ENEM. 

Apesar da insistência do INEP em afirmar que o ENEM é aces-
sível, no último exame foram encontradas, nas 180 questões que 
compuseram as provas, por volta de 100 eneagramas entre figuras, 
gráficos, desenhos etc. Alguns desses, praticamente impossíveis de 
serem descritos. Isso é acessibilidade ?!? 

Quais os benefícios propiciados pela Tecnologia 
Assistiva (TA)?

Para o ENEM de 2012, o INEP disponibilizou como apoio para o 
aluno com deficiência visual, provas em Braille, provas ampliadas(em 
tamanhos previamente definidos pelo próprio INEP), Ledores e 
Transcritores, que são fiscais treinados para auxiliar, respectivamente, 

na leitura da prova e na transcrição do texto em Braille para tinta e 
vice-versa. Não foram disponibilizados recursos de tecnologia assistiva 
associada ao computador e o mesmo acontecerá no ENEM de 2013, 
segundo o site do INEP. 

Resumidamente, a automatização eletrônica da prova com o uso 
do computador, poderá trazer os seguintes benefícios às PcD:

1 – Autonomia: utilização dos diversos recursos de TA como 
ampliadores de telas, leitores de tela, mouse virtual e mouse adaptado, 
permitem a eliminação das barreiras digitas e garante a autonomia 
das PcD no momento da prova. O uso da TA para computador 
permite ao aluno escrever a redação silenciosamente, sem ter de 
ditar para uma pessoa e revisar o seu texto com autonomia, sem ter 
que enfrentar situação, que muitos consideram constrangedora, de 
solicitar e depender da ajuda de outra pessoa em momento de prova. 

2 - Não depender do “preparo” do Ledor/Transcritor: o aluno 
depende das habilidades de outra pessoa para execução da prova, e 
essas, muitas vezes, podem não  estar preparadas. A TA permite uma 
situação de maior igualdade frente aos candidatos sem deficiência.

3 - Processo automatizado: o ENEM possui diversos tipos 
de provas, sendo que para cada tipo, existe uma “Prova do Ledor” 
relacionada, com descrição de gráficos, figuras etc.. A prova do Ledor 
tem que ser do mesmo tipo da prova e do gabarito do aluno. O pro-
cesso de distribuição e separação das provas é manual e está sujeito 
a falhas, pois depende de pessoas. Um jovem com deficiência, no 
último ENEM, descobriu, apenas quando estava na questão número 
60, que a sua prova não correspondia à do ledor.

 
Vale destacar que automatizar a prova do ENEM, não significa 

eliminar o Ledor, Braille e/ou os demais tipos de apoio atualmente 
existentes. A escolha deve ser sempre do vestibulando com deficiên-
cia. É importante lembrar que com a expansão do uso do computador 
e a evolução da TA, surge uma nova geração que não lê Braille. Logo, 
o uso do computador e a acessibilidade digital é uma forma de acesso 
à informação para as PcD que utilizam desses recursos. Por que não 
podem utiliza-las em um momento de prova? 

Existem motivos para não resolver tal situação de 
forma efetiva?

Recursos materiais e/ou financeiros? A quantidade de PcD no 
ENEM infelizmente é ainda irrelevante.

 Segurança? Existem formas de garantir a segurança. Votamos de 
forma eletrônica. Votar assim não é seguro?

Desconhecimento sobre o tema? O exame segundo o INEP é 
acessível.

Não envolvimento de PcD no processo de acessibilização das pro-

por Lucinda Leria

por que isso importa?



Lucinda Leria é profissional de Tecnologia da 
Informação, formada pela Faculdade de Tecnologia 
de São Paulo e pós-graduada pela Faculdade de En-
genharia de Produção da Escola Politécnica da USP. 
Trabalha com Tecnologia de Informação há 26 anos, 
sendo que nos últimos 10 anos, tem atuado como 
Líder de Projetos em instituições financeiras e com 
projetos do Serviço de Apoio ao Cliente (SAC). Desde 
2011, trabalha como Consultora em Acessibilidade 
Digital. Atua também como Pesquisadora do CNPq, 
em pesquisa de Tecnologia Assistiva, para o  Ministério 
da Ciência e Tecnologia e Inovação. 

vas ? Uma PcD visual provavelmente questionaria a grande quantidade 
de perguntas  com apelo visual (100 na prova de 2012?!). Existem 
outras formas de testar conhecimentos específicos além de gráficos.  

Por que isso é muito importante?
Um aplicativo elaborado com qualidade para automatizar e aces-

sibilizar a prova do ENEM, pode estabelecer um padrão nacional de 
provas acessíveis. Essa ferramenta pode ser reutilizada em outros anos 
e replicada para ser usada em outras provas ou concurso públicos. Pode 
inclusive, e porque não,  ser utilizado pelas pessoas sem deficiência. 

Criar provas e concursos acessíveis é o caminho para transformar 
uma situação de dependência e paternalismo em usufruto da cidadania 
e de autonomia, de pobreza em riqueza, de ignorância em cultura e, 
finalmente, de exclusão em inclusão. Por isso INEP, quando teremos 
a resposta para estas questões ???

A Deputada Federal Mara Gabrilli ingressou com o um requerimento, 
em maio de 2013, solicitando formalmente ao Ministério da Educação 
e Cultura, a acessibilidade digital no ENEM e demais provas sob a 
supervisão do MEC.

Todos podemos colaborar nessa importante iniciativa, especialmen-
te, as PcD. Estudantes com deficiência, que passaram por problemas 
durante a realização dos últimos exames, contem suas experiências e 
colaborem para a melhoria do sistema. O e-mail para envio de suges-
tões é: maragabrilli@maragabrilli.com.br

Requerimento da deputada federal Mara Gabrilli:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPr

oposicao=572912

Recomendação de TA com o uso do computador do 
MPF (Nov/2012) 

http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Caruaru/Noticias/Acessibilidade-

-em-processo-seletivo-do-Inep-e-alvo-de-recomendacao-do-MPF

Pessoas com deficiência reivindicam acessibilidade 
nas provas do ENEM e do ENADE (Dez/2012) 

http://www.ibdd.org.br/noticias/noticias-noti-169-enem-enade.asp

(*) E-mail enviado pelo INEP em setembro 2012, para uma lista de PcD visual.
(**) INEP – 10/2012:  http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/

exame-mobiliza-todo-o-brasil?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2f  
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evento

Está chegando mais uma edição da

P
elo segundo ano consecutivo no Palácio das Con-
venções do Anhembi, a feira que saiu de dentro 
da HOSPITALAR para ganhar vida própria no ano 
passado, chega a 2013 com ainda mais força e 
com crescimento acima do previsto pelos orga-
nizadores. 

A 11ª edição da Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, 
Serviços e Tecnologia para Reabilitação, Prevenção e Inclusão está 
chegando ! O evento, que ocorre uma vez por ano, será iniciado no 
segundo semestre de 2013, no final de julho. Entre os expositores 
presentes no local, há 100 empresas brasileiras e internacionais que 
apresentarão lançamentos de produtos e serviços para o público 
em um espaço de 7.300 m². 

Numa proposta diferenciada, a REABILITAÇÃO FEIRA + FÓRUM 
cria novas oportunidades de negócios, intercâmbio de experiências 
e disseminação de conhecimento entre empresas, instituições e 

Eventos confirmados para 2013
XIV Congresso Brasileiro de Medicina Física e de Reabilitação

Realização: Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação

5º Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para pes-

soas com deficiência

Realização: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de São Paulo

I Congresso ABOTEC e ISPO-Brasil de Órteses Próteses e 

Reabilitação

Realização: ABOTEC Associação Brasileira de Ortopedia Técnica 

e ISPO-Brasil

1º Congresso Multidisciplinar CEFAI em Fisioterapia

Realização: Centro de Estudos e Formação Avançada IBRAMED

 FEIRA + FÓRUM REABILITAÇÃO !!!

REABILITAÇÃO FEIRA + FÓRUM
11ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços 
e Tecnologia para Reabilitação, Prevenção e Inclusão 
Data: 31 de julho a 02 de agosto de 2013 
Horário: 10h às 19h 
Local: Palácio das Convenções do Anhembi - Rua Professor 
Milton Rodrigues - S/N - São Paulo/SP

profissionais de saúde de todo o País e do exterior dedicados à 
prevenção, atendimento, reabilitação e inclusão de pessoas com 
deficiência. Ao aproximar a indústria fornecedora dos profissionais 
especializados na área de reabilitação, o evento amplia a visão e o 
entendimento sobre as necessidades de produtos, equipamentos, 
processos e tecnologias que atendam pessoas com deficiência 
permanente ou temporária. Dessa forma, a REABILITAÇÃO FEIRA 
+ FÓRUM tem como objetivo estimular o desenvolvimento e o 
aumento da variedade de produtos e serviços oferecidos pelo setor, 
promovendo a produção em escala e o acesso, com consequente 
baixa nos preços.

Para os profissionais da área, a REABILITAÇÃO FEIRA + FÓRUM 
representa uma oportunidade - qualificada e objetiva - de interação 
com a indústria fornecedora de bens, equipamentos e serviços 
para o setor de reabilitação. Além disso, um fórum permanente e 
qualificado promove o debate sobre novas tecnologias, políticas e 
saúde para as pessoas com deficiência.

A Revista Reação estará presente com toda sua equipe promo-
cional realizando um grande trabalho de distribuição de sacolas e 
exemplares da publicação, numa cobertura jornalística do evento, 
onde terá um estande para receber leitores, assinantes, parceiros 
e empresas do setor.
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evento

Profissionais de toda a cadeia da saúde 
do Brasil e do exterior se reuniram em São 
Paulo/SP entre os dias 21 e 24 de maio 
para trocar experiências, fazer negócios 
e se atualizar com os novos produtos, 
equipamentos e tecnologias aplicadas ao 
atendimento médico e hospitalar.

A HOSPITALAR 2013 - Feira Internacio-
nal de Produtos, Equipamentos, Serviços 
e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, 
Farmácias, Clínicas e Consultórios reuniu, 
nesta última edição, mais de 1.250 expo-
sitores de produtos e serviços de saúde. 
Foram empresas do Brasil e de outros 34 
países que ocuparam 92.000 m² de área 
de exposição no Expo Center Norte, na ca-
pital paulistana, para apresentar milhares 
de itens utilizados no atendimento da área. 
De olho no potencial do mercado brasi-
leiro, que movimenta R$ 340 bilhões por 
ano em serviços de saúde, estas corpora-
ções buscaram novos negócios e parcerias 
estratégicas. 

O principal evento da feira foi o Con-

HOSPITALAR´2013 recebeu mais de 1.250 expositores do Brasil e do exterior !
gresso Internacional de Serviços de Saúde 
- CISS, que nos dias 22 e 23 de maio 
debateu sobre “os sistema de saúde no 
mundo: desafios, resultados, caminhos 
dos BRICs e contextos internacionais com 
a globalização da crise”. Palestrantes da 
Rússia, África do Sul, Brasil, Colômbia, Es-
panha, EUA e Escócia apresentaram expe-
riências bem-sucedidas de atendimento 
de saúde na América, Europa e Ásia e 
analisaram os desafios do setor que se 
apresentam para países de grande popula-
ção e território, como o Brasil. O congresso 
também debateu a atuação do tema em 
grandes eventos e catástrofes, chamando 
atenção para a preparação do sistema de 
saúde brasileiro para a Copa do Mundo, 
Olimpíadas, entre outros. 

Outra área de destaque foi o Fórum 
Hospitalar, conjunto de 60 congressos, 
seminários e encontros que se realizaram 
junto à feira. Mais de 14 mil profissionais 
foram esperados para estes eventos a 
fim de discutir os novos projetos para o 

setor, mais eficiência na gestão pública 
e privada, além de formas de integração 
entre hospitais, planos de saúde, indústria 
fornecedora, governos, universidades e 
organismos nacionais e internacionais.

Caracterizado como maior evento de 
saúde das Américas, a HOSPITALAR chegou 
à 20ª edição, consolidada como o mais 
importante ponto de encontro do setor 
médico-hospitalar, aproximando a indústria 
fornecedora dos dirigentes e profissionais 
atuantes em todas as etapas do atendi-
mento de saúde. E a Revista Reação este-
ve presente com um estande no pavilhão 
vermelho, onde se encontravam a maioria 
dos expositores com produtos e serviços 
voltados às pessoas com deficiência. 
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Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência: 

A 
base normativa internacional dos di-
reitos humanos surgiu após os per-
versos acometimentos da Segunda 
Guerra Mundial, quando na noite de 
10 de dezembro de 1948, adotou-se 
a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, como primeira manifestação internacional da 
recém criada: Organização das Nações Unidas (ONU), 
objetivando estabelecer um consenso acerca de uma 
“ética universal”, através da qual, todos os países pu-
dessem compartilhar valores básicos do bem comum 
e de garantia da dignidade humana. 

Estes procedimentos levaram a uma perspectiva 
que confirmou a indivisibilidade e universalidade dos 
direitos humanos, presentemente incorporando três 
dimensões fundamentais: os direitos civis e políticos, 
tidos como de primeira geração; os direitos econômicos, 
sociais e culturais, de segunda geração e os direitos 
ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, os de 
terceira geração. Desde então, estas três dimensões 
dos direitos humanos foram desdobradas e alguns 
dos temas regulamentados a partir da promulgação de 
documentos internacionais, como a Convenção sobre o 
Estatuto dos Refugiados (1951); Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966); 
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial (1969); Convenção sobre a eli-
minação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher (1979); Convenção sobre os Direitos Políticos das 
Mulheres (1979); Convenção sobre os Direitos das Crianças 
(1989); e mais recentemente a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (2006).

Este último documento, em seu artigo primeiro, define de 
plano que seu objetivo é proteger e assegurar às pessoas 
com deficiência condições de igualdade para o exercício dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais, além de 
promover o respeito por sua dignidade.

Artigo 1 – Propósito

O propósito da presente Convenção é pro-
mover, proteger e assegurar o exercício pleno 
e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas 
com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente. 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza físi-
ca, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

Observa-se que o legislador internacional preocupou-se 
mais com a garantia de que a pessoa com deficiência possa 
gozar dos direitos humanos e de sua liberdade fundamental 
do que propriamente em criar novos direitos. Adotou-se 
como medidor, as condições de igualdade, tanto que ao 
desdobrar o artigo primeiro, num segundo parágrafo, define 
deficiências e reforça a idéia de que numa sociedade são 
diversas as barreiras que podem impedir a participação do 
segmento em condições de igualdade. Esta igualdade pres-
supõe o respeito às diferenças pessoais, não significando 
o nivelamento de personalidades individuais, ao contrário, 
pois não se alcança efetividade de igualdade sem que se 
tenha em conta as distintas condições das pessoas. A igual-
dade absoluta leva a despersonalização e a massificação e 
é injusta porque trata os seres humanos como unidades 
equivalentes, sem atentar para as desigualdades que os 
diferenciam.

por Geraldo Nogueira e Nara Saraiva

Deficiência Psicossocial
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Outro aspecto importante a ser observado é que a 
Convenção, ao adotar em seu artigo primeiro a expressão 
“impedimentos de natureza mental e intelectual”, quis 
determinar que o primeiro impedimento faz parte do qua-
dro da saúde mental, ou seja, pessoas com “deficiência 
psicossocial (deficiência mental)”, terminologia esta que 
vem sendo usada por estudiosos da área; enquanto que 
o segundo se refere tão somente ao déficit cognitivo, prin-
cipal gerador da deficiência intelectual, querendo a norma 
internacional estender sua proteção a ambos os segmentos.

O reconhecimento da abrangência da norma à deficiên-
cia psicossocial permitirá desenhar políticas públicas para 
possibilitar a inclusão deste segmento, que há muito sofre 
com o preconceito por falta de uma identidade social, pois 
quando um indivíduo é estigmatizado pela sociedade, a 
sua autodeclaração de identidade constitui um processo de 
resgate. A afirmação “sou deficiente” (surdo, cego, autista, 
tenho deficiência mental, dentre outras) constitui uma 
autocategorização, um processo de formação da identi-
dade pessoal. Esta afirmação permite o deslocamento do 
discurso dominante da dependência e da anormalidade 
para a celebração da diferença e do orgulho de ter uma 
identidade. 

Considerando a máxima de que, direitos humanos são 

direitos de todos, e observadas as nuances específicas de 
cada grupo vulnerável, a norma internacional veio construir 
amplo consenso, via ONU, trazido à luz nesta primeira 
Convenção do milênio. O Brasil participou do processo 
de construção da Convenção desde 2002, contribuindo 
em todas as etapas de elaboração do tratado. A tal ponto 
foi o compromisso de nosso País com esse processo que, 
em 30/03/2007 foram assinados, sem reservas, tanto a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
quanto seu Protocolo Facultativo que garante monitoramen-
to e cumprimento das obrigações do Estado Parte. Portanto, 
o Brasil reconhece o desejo de seus cidadãos por mudan-
ças, representado no compromisso brasileiro com essa 
vitória social de alcance mundial e, particularmente, com o 
desafio vencido pelos mais de 24,5 milhões de brasileiras 
e brasileiros com deficiência. Assim, como Estado Parte, 
o País está obrigado a promover a inclusão das pessoas 
com deficiência, inserida aqui a deficiência psicossocial, em 
bases de igualdade com as demais pessoas. 

Em uma visão geral, a importância da adoção da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pelo 
Brasil, bem como sua inserção no ordenamento jurídico 
Nacional com força de emenda constitucional, reside no 
fato de criar obrigações de respeito à diversidade. E, par-
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ticularmente, para as pessoas com deficiência psicosso-
cial abriu-se a necessidade da criação de meios legais e 
operacionais práticos que assegurem sua inclusão na vida 
social e, primordialmente, no mercado de trabalho formal. 

A criação de cotas, a aplicação da acessibilidade para 
cada tipo de deficiência, as ações no meio educacional, 
o acesso à saúde e à melhoria das condições de vida 
das famílias compõem parte fundamental do quadro das 
condicionantes de referência para que as mudanças ne-
cessárias aumentem a possibilidade de emancipação das 
pessoas com deficiência psicossocial. Trata-se, portanto, de 
um compromisso coletivo e político de protesto contra as 
barreiras sociais que colocam cidadãos em desvantagem, 
para a transformação da identidade pessoal vivenciada 
com orgulho pelos indivíduos com alguma diferença. As-
sim, a Convenção alcança mais um segmento da deficiên-
cia colocado à margem social, procurando incorporá-lo no 
contexto macro dos direitos das pessoas com deficiência, 
para depois serem tratados individualmente na legislação 
infraconstitucional que terá função regulamentadora da 
norma internacional, aliás, como acontecerá com todos 
os outros setores da deficiência.

Por fim, concluindo a analise do artigo primeiro, ob-
servamos que o propósito da Convenção é ser mais do 
que um texto de definição de direitos, mas antes de 
tudo ser instrumento legal determinante dos elementos 
essenciais para a construção de uma sociedade inclusiva 
e livre de barreiras, onde a pessoa com deficiência possa 
usufruir dos seus direitos em condições de igualdade 
com as outras pessoas. Valendo dizer que somente com 
a compreensão e o esforço coletivo público e privado de 
todos os setores da sociedade brasileira, será possível 
alcançar a mudança de paradigmas que persistem em 
“condenar”, pelo preconceito, àqueles que são simples-
mente “diferentes”.

nota

Cavenaghi apresenta o Spin Acessível:
primeiro veículo de passeio para transporte

de cadeirantes

“Direção e responsabilidade”: o que combina ?

A empresa, líder nacional em adap-
tações veiculares, apresenta sua mais 
nova criação: a Spin Acessível Cavena-
ghi. O lançamento é o primeiro veículo 
de passeio para transporte de cadeiran-
tes. A principal adaptação é o rebaixa-

mento do piso, que permite ao cadeirante acesso ao veículo 
pela parte traseira do carro, com a sua própria cadeira de 
rodas, a partir do apoio de uma rampa. Além da praticidade 
e conforto, a solução proporciona interação com os outros 
passageiros. Com maior aproveitamento do espaço do ve-
ículo, o Spin – modelo da Chevrolet -  quando adaptado, 
permite o transporte de 4 pessoas, além do cadeirante. O 
veículo ainda conta com rampa de acesso em alumínio, 
com ângulo de entrada adequado para rolagem da cadeira 
de rodas, facilitando a entrada ou saída do automóvel. Na 
ausência da cadeira, a rampa de acesso pode ser rebatida 
na posição horizontal, proporcionando total aproveitamento 
do porta-malas. O veículo apresenta fixadores de cadeiras 
de rodas dianteiros e traseiros totalmente automáticos, não 
permitindo o retorno involuntário da cadeira.

Você já deve ter visto e ouvido esta 
frase por diversas vezes. Mas como saber 
se cumprimos com nosso papel de con-
dutor ou se apenas acreditamos numa 
frase “bonitinha” ? Vamos citar de forma 
objetiva, o que podemos aprender com 
observações diárias. Por exemplo: Bebi-

da combina ? Assista a qualquer jornal e você verá algum 
acidente causado por bebida e direção. Logo, bebida não 
combina. Pronto, próximo assunto: Celular ? Não. A não ser 
que você converse pelo sistema “viva voz”. E não vamos nem 
falar do absurdo de trocar mensagens ao volante.

Próximo tema: qual vai ser ? Dirigir cansado ? Óbvio que 
não. Enfim, você já deve ter entendido, vamos então falar 
do que combina.

Ouvir quem entende de direção e pode nos ensinar atra-
vés do exemplo, isto sim, combina. Para ilustrar, veja o caso 
da DF Auto Escola, que está no mercado com o compromisso 
de não só cumprir o seu papel ético, como também de tornar 
os cidadãos, melhores condutores e, além disso, tem como 
diferencial, habilitar pessoas com deficiências (física, auditiva 
ou com baixa estatura). Uma cultura de inclusão que permite 
o “ir e vir” com responsabilidade... Direção com sabedoria: 
isso sim combina !
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46 sexualidade por Fabiano Puhlmann 

Necessidades especiais,
amor, casamento e família

V
ocê o conheceu antes ou depois do acidente ? 
Todo mundo imagina viver em um mundo racio-
nal, acham que tem controle total sobre a vida, os 
sentimentos e os acontecimentos. Não podemos 
prever tudo, podemos planejar, organizar nossa 

agenda, mas imprevistos, acidentes e mudanças nos alcançam 
a todo instante. O envolvimento afetivo explica nossas escolhas 
amorosas, gostamos de alguém de verdade e nos esforçamos 
para fazer concessões, adaptações e renuncias.

Todas as pessoas tem necessidades únicas que, dentro da 
lógica do amor,  satisfazemos de bom grado, aceitamos a sin-
gularidade do parceiro do afeto. Amantes, amam a alma e o 
corpo do objeto do amor, amor do amanhecer ao entardecer 
dos dias, dos anos e da vida, das transformações da idade, das 
deficiências adquiridas das novas necessidades descobertas.

Casal unido por afinidades e afetos compartilhados, tem his-
tórias em comum, compreensão mutua e perdão mais natural, 
com os anos acumulam memórias e se esquecem das mágoas, 
livres para desfrutar do outro, anseiam pela intimidade, o abraço, 
o beijo, o sexo possível.

Ele não enxerga, mas consegue me ver por dentro, me en-
volve com seu toque conhecido. Ela não anda com seus pés, 
mas me acompanha em tudo, rodando em sua cadeira. Ele 
não ouve minhas palavras, mas compreende minhas intenções, 
advinha meus desejos e se esforça para realizar meus sonhos, 
compreendo suas necessidades e as satisfaço para ter o privilégio 
de ter sua alma junto a mim. 

Aliança abençoada no mínimo a dois, famílias, amigos que vão 
aos poucos compartilhando histórias e sentimentos, incorporan-

do às vezes, a contragosto as diferenças dos outros, 
se adaptando, transformado as rotinas, flexibilizando 
alguns hábitos, abrindo mão, concedendo, nada 
demasiado rígido, sem perder o sagrado da família.

Relacionamento íntimo é construção do dia a 
dia, histórias compartilhadas no fim de cada dia, 
sonhos realizados com apoio de ambos, frustrações 
suportadas, objetivos de longo prazo, dificuldades 
vencidas, lágrimas e perdas consoladas com apoio 
constante, encorajamento e o doce olhar ao acordar 
acompanhado.

Sexo, uma necessidade de todos, aquele gostoso 
tocar e ser tocado, aquela resposta espontânea 
de um corpo que se abre para o prazer, sem hora 
marcada, sem frequência determinada, aquele beijo, 

porque beijar é muito íntimo, guardar segredo dos detalhes da 
intimidade do casal, não expor o outro de nenhuma forma, ser 
cúmplice de gemidos e palavras impronunciáveis em público, 
do suspiro mais profundo, do grito derradeiro antes do orgasmo.

Uma pessoa com deficiência física pode ter uma simples 
incapacidade de movimentar um dos membros, uma monopa-
resia, até ter uma tetraplegia onde não consegue movimentar 
nem sentir nenhum membro do corpo. A pessoa com deficiên-
cia física adquiri maior autonomia com treinamento especifico, 
aquisição de equipamentos especiais, mobiliário adequado, 
acessibilidade física e atitudinal. 

As soluções gerais para resolver os problemas ligados as AVAS 
(Atividades de Vida Autônoma e Social), higiene, alimentação, 
vestuário e suas vertentes ligadas à intimidade sexual são de 
responsabilidade da pessoa com deficiência, quando existe 
alguma necessidade especial, a própria pessoa sinalizada para 
seus parceiros.

Na intimidade de pessoas com baixa visão ou cegueira é 
comum que seus parceiros descrevam os detalhes de tudo 
que é visual, naturalmente não de forma sistemática, mas a 
pedido da pessoa com deficiência visual, o casal se adapta e 
contorna as dificuldades sensoriais encontradas na rotina do 
dia a dia, e na intimidade, o toque e o contato dos corpos, dita 
o ritmo do sexo que é enriquecido com os aromas do amor e 
os sons do prazer.  

A pessoa com deficiência auditiva, e o surdo, ao se relacio-
narem na intimidade tem de atentar para o fato de os corpos 
produzirem sons e ruídos típicos, tomar aquele cuidado básico 
para não se expor quando se relacionam em locais sem controle 
do som, não ouvir não impede o surdo de namorar, casar, ter 
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filhos e desfrutar dos prazeres do amor, os surdos tem neces-
sidade de receber informações claras sobre sexualidade em 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) como forma de prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis e aprimoramento da 
atividade sexual, diminuindo tabus e quebrando bloqueios.

Necessidades especiais que pessoas com deficiência podem 
ter nos relacionamentos de longo prazo, envolvem a extensão 
de suas incapacidades e o grau de autonomia conquistado após 
a utilização de tecnologias de apoio e treinamento em centros 
de reabilitação.
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DVD Escola sem
acessibilidade para Surdos

momento surdo por Neivaldo Zovico

O 
Ministério da Educação e Cultura distribuiu 
a 5ª edição do DVD Escola com 30 títulos 
diferentes, abrangendo diversas áreas, como: 
Matemática, Educação, Filosofia, Literatura, 
Saúde, Orientação Sexual e Informática. O 

objetivo deste material é contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional, conforme explica uma carta escrita pelo 
Ministério da Educação.

Este material é importante para o desenvolvimento dos 
profissionais e alunos e foram distribuídos em todas as escolas 
do Brasil. Todas as escolas do Brasil, inclusive as Escolas de 
Surdos, Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos 
e as Escolas Inclusivas com AEE. Todos receberam uma caixa 
com 30 DVD Escola.

O problema é que, essas Escolas onde Surdos ou Pes-
soas com Deficiências Auditivas estudam, receberam esse 

material sem legenda 
e sem janela para in-
térprete de LIBRAS, re-
cursos que permitiriam 
os alunos Surdos e/ou 
com Deficiências Audi-
tivas se desenvolverem 
igualmente aos outros 
alunos, conforme diz a 
carta do Ministério da 
Educação.

Apesar de estes ma-
teriais do DVD Escola já 

Neivaldo Augusto Zovico  
é professor, Consultor de Acessibilidade para Surdos 
e pessoas com deficiências auditivas, Coordenador 
Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS, 
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação 
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo e 
Colaborador da equipe do site : www.portaldosurdo.
com / www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
E-mail : neivaldo.zovico@terra.com.br

estarem na 5ª edição, eles ainda não apresentam 
nenhum tipo de adaptação, como legenda e 

janela para intérprete de LIBRAS, tornando-
-se assim acessíveis para Surdos. Por 

essa razão, as escolas que receberam 
materiais do DVD Escola não o 

estão usando. Basicamente elas 
os guardaram por não terem 

acessibilidade para Surdos.
Foram muitos anos trabalhando, 

lutando arduamente pelo direito de 
acessibilidade. E mesmo depois de 

termos conseguido isso (Lei de Aces-
sibilidade Nº 10.098/2000, Decreto Nº 

5.236/2004, Norma NBR 15.559 da ABNT 
e outras Leis dentro da Educação e Acessibi-

lidade), os materiais de DVD Escola, produzidos 
pelo Ministério da Educação – MEC, mesmo em 

sua 5ª edição, continuam inacessíveis aos Surdos. 
A responsabilidade pelo não cumprimento da Lei de 

Acessibilidade nos materiais do DVD Escola é do Ministério 
da Educação. Será que esqueceu que deveria respeitar a lei 
ou será que achou que não precisava, porque os Surdos são 
minoria ? Será que é muito caro para tornar acessíveis (com 
legenda e janela de intérprete) os materiais destes DVDs ?

Independentemente de qualquer razão, é preciso lembrar 
que a Convenção da ONU exige que a Educação seja acessível 
a todos. Além disso, no artigo 5º da Constituição Federal se 
diz que: “todos somos iguais perante a Lei”, e que, portanto, 
temos de ser tratados em igualdade.

Assim, espero que o Governo Federal e os dirigentes do 
Ministério da Educação tenham bom senso, respeitem as 
leis e colaborem com toda e qualquer medida de iniciativa 
e desenvolvimento para a Integração e a Socialização da 
Comunidade Surda no Brasil.



nota

Caminhada comemora Dia Internacional do Cão-Guia

O dia 24 de abril foi lembrado em São 
Paulo/SP na avenida Paulista. A escolha do 
local teve um objetivo: chamar a atenção do 
empresariado sobre a necessidade de apoio 
e parcerias que permitam a formação de um 
maior número de cães no Brasil e, com isso, 
reduzir a grande fila de interessados em ter 
a companhia deles. A caminhada resultou 
de uma parceria entre o Instituto IRIS, Cão 
Guia Brasil, HDA Foundation e o SESI-SP.  A 
maioria dos cães-guias em atividade no Brasil 
atualmente vem do exterior, o que encarece 
a aquisição, sem contar  todo o processo 
burocrático de obtenção de vistos para que 
o deficiente visual viaje e volte ao País com 
seu exemplar.

O IRIS, entidade sem fins lucrativos criada 
para promover a inclusão social de pessoas 
com deficiência visual por meio do cão-guia, 
conta com mais de 3 mil deficientes visuais 
inscritos, aguardando um cão-guia. Segundo 
Marcelo Panico, presidente do Instituto, a 
formação de um cão-guia é lenta, requer 

investimento, cuidados especiais e é um 
trabalho que só pode ser executado por 
profissionais especializados. Depois de for-
mado, o cão-guia é entregue gratuitamente 
à pessoa com deficiência visual inscrita na 
entidade. No Brasil, pelos dados do Íris, há 
cerca de 70 cães-guia, mas de acordo com 
Panico, a demanda  no país é de pelo me-
nos 12 mil pessoas. Atualmente, 21 cães 
estão sendo treinados como resultado da 
parceria que reúne o Instituto IRIS, o Projeto 

Cão Guia Brasil e o SESI-SP.
A reflexão que fica dessa caminhada é a 

de que, embora existam poucos profissio-
nais e organizações habilitados para treinar 
cães-guias, o Brasil reúne plenas condições 
de desenvolver esse trabalho e de dar uma 
resposta propositiva na inclusão de pessoas 
com deficiência visual. De acordo com o Íris, 
basta maior conscientização do Poder Público 
e apoio da sociedade, por meio de ações de 
responsabilidade social das empresas. 
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Power Knee
tecnologia

O 
principal desafio de todo paciente com uma amputa-
ção acima do joelho (transfemoral) em seu processo 
de reabilitação de uso da prótese é a funcionalidade 
do seu conjunto, além do conforto proporcionado 
pelo encaixe da prótese, ou seja, como a prótese 

irá se comportar e permitir fazer os mesmos movimentos que o 
paciente fazia antes de sua amputação.

Ao longo dos anos, a tecnologia na fabricação dos componentes 
foi evoluindo desde as primeiras próteses de madeira, passando 
pelos joelhos mecânicos (tipo dobradiças de porta), joelhos com 
controles pneumáticos e hidráulicos, até mais recentemente, os 
joelhos eletrônicos, controlados por um microprocessador.

O que o joelho Power Knee tem de diferente é o fato de ser o 
primeiro e único joelho disponível comercialmente no mundo que traz 
incorporado um “motor”, ou seja, é o primeiro joelho que de fato subs-
titui, com o seu motor, as funções musculares perdidas na amputação. 

A função deste motor é justamente refazer as funções ativas, 
que músculos como o quadríceps executavam durante a marcha, e 
retomar a vida ativa do paciente. Por exemplo: é o primeiro joelho 
que permite, de forma ativa, a um paciente com amputação acima 
do joelho, subir escadas de forma alternada (utilizando um pé em 
um degrau e o outro em outro), usando justamente a força de seu 
motor junto com os sensores do joelho, que farão o paciente subir 
o próximo degrau de cada escada sem que o paciente tenha que 
fazer força. Em todos os outros joelhos existentes no mercado, o 
paciente é obrigado a sempre subir escadas degrau por degrau ou 
utilizar uma força incomun dos músculos do quadril para substituir 
o quadríceps perdido. Além disso, como o motor funciona sem-
pre de forma ativa, o joelho se encarrega também de fazer todo 
o movimento de flexão e extensão durante a marcha normal do 
paciente, assim como proporcionar auxílio na hora de sentar-se e, 
principalmente, impulso na hora do paciente colocar-se em pé, que 
normalmente é outra tarefa desgastante para todos os pacientes 
que usavam os joelhos até agora disponíveis.

Levando-se em conta o fato de que a maioria dos pacientes 
amputados são pessoas com problemas vasculares, com idade 
superior a 50 anos, quanto mais auxílio, segurança e movimentos 
“ativos” este joelho puder fazer pelo paciente, maior qualidade de 
vida, independência, e performance,  estará ao alcance do paciente 
em sua rotina diária de atividades. O Power Knee é fabricado pela 
empresa islandesa Össur e comercializado no Brasil pela Blumen-
thal Distribuidora.

Primeiro Joelho Motorizado Biônico chega ao Brasil !!!



 
 

Av. Protásio Alves, 3504/402
Porto Alegre/RS • CEP 90.410-007 • (51) 3334-1144
contato@blumenthaldistribuidora.com.br

Soluções de  
Alta Tecnologia para  
Próteses de Pernas e Braços

www.blumenthaldistribuidora.com.br

distribuidor exclusivo

MÃO BIÔNICA
i-Limb Ultra Revolution
Touch Bionics

JOELHO BIÔNICO
Power Knee
Össur

PÉ BIÔNICO
Proprio Foot
Össur
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Aplicativo promete mapear 
pontos acessíveis nas cidades

tecnologia

N
o próximo mês de agosto, um aplicativo para iOS e 
Android, que cobrem a maioria dos Smartphones, 
chega com a proposta de facilitar a vida de quem 
quer saber se determinados locais das principais 
cidades brasileiras são acessíveis. Em breve po-

derá ser desenvolvida também uma adaptação para a plataforma 
BlackBerry.

O projeto do Access View foi vencedor da edição de 2012 do 
Creative Sandbox, concurso da empresa americana Google que 

reúne tecnologias inovadoras e ideias cria-
tivas para melhorar a vida das pessoas 
nas cidades. Seu idealizador é o brasileiro 
Eduardo Battiston, diretor de criação da 
AgênciaClick Isobar. 

Formado em Administração com ênfa-
se em Marketing, Battiston trabalha com 
propaganda interativa há 14 anos. A ideia 
de participar do concurso surgiu um dia 

em que foi almoçar em um restaurante perto da agência, no alto 
de uma ladeira. “Ao chegar lá, pensei que o Fabiano – um compa-
nheiro de trabalho que usa cadeira de rodas – nunca poderia ir ao 
local pelos diversos degraus na calçada. Como o concurso estava 
em andamento, desenvolvi a ideia a partir desse insight e resolvi 
inscrevê-la”, conta o diretor.

Por meio do aplicativo, 
qualquer pessoa, com 
deficiência ou não, vai 
poder ajudar a mapear 
as principais cidades em 
relação ao tema da aces-
sibilidade. Por exemplo, ao 
ver um buraco na calçada 
ou uma rampa defeituo-
sa é só marcar. Assim, as 
pessoas com deficiên-
cia poderão visualizar as 
marcações de todos para 
escolher seus caminhos. 
“A ideia é ajudá-los a se 
locomover com maior 
facilidade pelas cidades”, 
explica Battiston. As infor-
mações também ficarão 
disponíveis em um site.

Os estabelecimentos 
também poderão ser avaliados em relação ao que oferecem em 
termos de acessibilidade: “Talvez a gente não consiga lançar já 
numa primeira versão do aplicativo, mas a ideia é que a pessoa 
possa avaliar os principais itens, se o estabelecimento tem rampa 
de acesso, banheiro acessível, espaço para circulação, cardápio em 
braile, atendente treinado em Libras, entre outros quesitos”, afirma.

Na última semana de maio, Battiston esteve no escritório do 
Google em Zurich (Suíça) para uma série de reuniões sobre o 
projeto. A empresa está apoiando a iniciativa e ele quer aproveitar 
ao máximo a experiência de seus técnicos para que o aplicativo 
seja mais útil e mais fácil de usar. “Outra preocupação importante 
é como disponibilizaremos os dados para, quem sabe, o Google 
possa no futuro importá-los para que seja possível traçar rotas de 
cadeiras de rodas do mesmo jeito que temos rotas a pé, usando 
o transporte público ou o carro”, conta.

No momento, o projeto está em desenvolvimento tecnológico 
e seu idealizador  busca uma marca interessada em patrocinar o 
projeto para que seja possível implementar novas funcionalidades, 
fazer mutirões de mapeamentos nos principais bairros da capital e 
outras novidades. “Esperamos que essa iniciativa possa encorajar 
as pessoas com deficiência a aproveitar mais as opções de lazer 
e cultura que os centros urbanos oferecem. E que possa ajudar 
os governantes na fiscalização da infraestrutura de acessibilidade, 
já que ir e vir é um direito de todos”, conclui Battiston.



C
omo em todas as edições dessa publicação 
com a cobertura pós-Reatech - Feira Internacio-
nal de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade, cabe ressaltar  uma  parte deste 
evento que é muito vista, muito exigida, mas 
nem sempre valorizada como merece. 

Há 5 anos são realizadas Capacitações (BÁSICAS) para es-
tudantes universitários, com vivências e material apostilado 
(contendo orientações básicas), para que sejam voluntários, 
acompanhando pessoas com deficiência visual que compare-
cem desacompanhadas na Reatech. A maioria são estudantes 
de 1º ano dos cursos de Terapia Ocupacional e Educação Física. 
Durante o evento, acontecem sempre muitas histórias... Em todo 
o tempo busca-se o incentivo aos futuros novos profissionais 
para o aprimoramento na área, pois possuem grande interesse 
em aprender, disposição e amor, fundamentais para a profissão. 
Na feira desse ano, estavam em quase 90 voluntários, que foram 

exemplos de superação, diante do grande número de pessoas 
que necessitavam do serviço. Todos crescemos juntos !!!

Acompanhe a seguir, alguns depoimentos, sinceros e genu-
ínos, que confirmam a importância deste segmento:

- “Foi minha primeira vez e uma das melhores experiências, 
onde superei meus medos” - Letícia C.

- “Eu adorei a experiência e pretendo repetir mais vezes....” 
- Renê da Costa Guerra

- “Dias de aprendizados, experiências.... e ser reconhecida 
pela minha voz por um deficiente visual, um ano depois, é uma 
sensação única... Feliz...” - Renata Fücher

- “Feliz em poder participar no meu primeiro ano de curso... 
nunca havia tido contado com deficientes visuais e achei que 
faria tudo errado, mas não foi bem assim... aprendi muito mais 
do que achei que aprenderia, não só em relação à deficiência 
visual em si, ou em como ser acompanhante, mas aprendi 
sobre a vida !...” - Thainara Cabral

Voluntários... Aprendizes... 
Sementes que frutificam!

ponto de vistapor Suely Carvalho de Sá Yanez

REDUZA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA.

Foto meramente ilustrativa. Valores acima válidos para veículos ano/modelo 2013/2014, com pintura sólida e somente para faturamento direto de fábrica para compra com isenção de impostos, IPI e ICMS-RJ, com 
as cartas de isenção trazidas pelo cliente.

(21) 2432-2300
Av. das Américas, 7.250 | Em frente ao Rio Design Barra

(21) 3315-5555
Av. Dom Helder Câmara 9.061, Quintino

www.grupoab.com.br

NISSAN LIVINA

VERSÕES A PARTIR DE

COM ISENÇÃO
DE IPI E ICMS

1.8S AUTOMÁTICO

R$ 36.833

NISSAN GRAND LIVINA

VERSÕES A PARTIR DE

COM ISENÇÃO
DE IPI E ICMS

1.8SL AUTOMÁTICO
7 lugares

R$ 43.056
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- “... aprendizado rico e reflexivo.” - João de Deus Gomes
- “Fiz o curso básico de capacitação e não sabia o que esperar 

desta experiência... pude amadurecer em alguns campos...” - 
Beatriz Mello Rodrigues

- “Foi minha primeira experiência... Me impactou muito... 
logo quando cheguei nem sabia o que fazer, sem reação até 
o momento em que comecei a entender e a compreender as 
necessidades, as dificuldades.” - Wanderson Franklin Sanches

- “Na verdade, fiquei impressionada de ver todas as novas 
tecnologias desenvolvidas para as pessoas com deficiência...” - 
Jenny Dauvergne

- “Mais que uma feira, uma história! Dias fantásticos, mara-
vilhosos, inesquecíveis. A alegria, amor, carinho, entusiasmo, 
garra, paciência, dedicação de toda a nossa equipe acabou 
colocando todos os problemas no bolso... muito emocionante, 
porque nunca pensei que eu pudesse chegar a certos limites da 
minha própria vida... foi um marco histórico. Que o Senhor Jesus 
continue abençoando a todos(as).” - Adriano Amorim

- “Foi o meu 2º ano e mais uma vez... gostei muito do even-
to... todos deram conta do recado, principalmente no final de 
semana que a feira bombou...” - Fábio Santos

- “Foi o meu 2º ano também, e como da última vez, adorei a 
oportunidade e a experiência... seria ótimo se acontecesse não 
só uma vez ao ano...” - Fernanda Messias

- “... sempre é uma experiência única e inesquecível... apren-
di muito e mudei conceitos e valores. Hoje enxergo a vida de 
uma forma diferente, talvez mais simples, porém com um valor 
enorme, que nem mesmo coisas terrenas e materiais podem 
substituir esse sentimento.” - Camila V. Corrêa

- “...ressalto o fato de ouvir diferentes histórias... como um 
casal que nunca se viu antes, estão juntos e se amam simples-
mente pelo que são e demonstram ser no âmbito interior, e isso 

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.

nos dias de hoje é inspirador. Inspirador é 
a palavra certa para descrever o que é ser 
um voluntário!” - Carolina Donato

- “Dias de muito trabalho e muita corre-
ria... mas também de muita paz, amizade, 
risadas, humildade e de muita gratidão. 
Adorei essa experiência e pretendo levar a 
mesma, não somente para feiras e eventos, 
mas para meu dia-a-dia.” - Natália Nakayama

- “... a experiência é única e de um privi-
légio magnífico.” - Daniella Yurie

- “Aprendi muito com todos que tive a 
oportunidade de acompanhar.”  - Jessika 
Scigliano

- “Experiência única e muito gratificante... 
também crescemos pessoalmente.”  - Lo-
chaine Sangaletti

- “Mais um ano de aprendizado, muito 
bom poder colaborar neste evento...” - So-
lange Silva

- “Amei estar lá, olhar para o ser humano  que há em todos 
nós. Quando estamos conduzindo, também estamos conhecen-
do, cada pessoa é diferente da outra. Uma experiência  fantás-
tica.”   - Helenice Souza

- “Estava muito insegura no começo, mas foram muito legais, 
engraçados, pessoas incríveis... experiência que se leva para a 
vida toda...” - Isabella Galvão

- “Muito boa a companhia de nossos amigos voluntários e fize-
mos bons amigos... Muito gratificante acompanhar os deficientes 
visuais e aprendermos muito com eles.” - Anderson Alcantara

- “...pelo fato de estar adquirindo experiência... convívio com 
pessoas, valeu muito a pena!”  - Bárbara S. Rocha

- “Pontos positivos são muitos... experiência... fico esperando 
essa época do ano só pra poder ajudar o pessoal a aproveitar 
ao máximo a feira.” - Camila Correia

“Foi muito positivo, é muito necessária esta integração e a 
participação do voluntariado.” - Celina M.

Que possamos investir e “regar” essas “sementes” (alunos, 
voluntários, outros) para que possam ser melhores, principal-
mente os que estão começando.

Ressaltando: em futuro próximo poderão realizar coisas ainda 
maiores e poderão ser as flechas que voarão mais longe e mais 
alto do que nós !

Aplausos... e mais aplausos a esses guerreiros !!!

ponto de vista



acontecendo

Fórum analisa combate
à Esclerose Múltipla

O 
I Fórum Sobre Es-
clerose Múltipla, 
realizado dias 10 
e 11 de maio, dis-
cutiu a criação de 

diretrizes sobre a doença a serem 
disseminadas por todo o País. 
Doença incurável que acomete o 
sistema nervoso central, provoca 
dificuldades motoras e sensitivas 
que comprometem a qualidade 
de vida. A manifestação ocorre, em 
geral, em jovens de 20 a 35 anos na proporção de três mulheres para cada homem. 
Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2010 a taxa de prevalência no 
Brasil foi de aproximadamente 15 casos para cada 100 mil habitantes.

Com promoção da indústria farmacêutica Merck Serono, o evento foi dirigido 
pela presidente da Academia Brasileira de Neurologia, Elza Tosta, e contou com 40 
especialistas de todas as regiões do Brasil. Eles discutiram diagnóstico, terapêutica 
e adesão ao tratamento por parte do paciente. 

Os debates sobre diagnóstico foram comandados por Fernando Faria Figueira.  
“Esse é um assunto complexo que traz dificuldades até para os especialistas. 
Além das ferramentas, os médicos precisam aprender a direcionar a percepção 
para o diagnóstico precoce. Se, por exemplo, o paciente apresenta problema de 
visão dupla, obrigatoriamente é preciso pensar que pode se tratar de esclerose 
múltipla”, afirma Figueira.

Sobre terapêutica, definiu-se, entre outros conceitos, que a monitorização deve 
ser feita no mínimo após 12 meses do início do tratamento, por meio de avalia-
ções clinicas (exame neurológico e presença de surtos) e de imagem de crânio. 
Avaliação cognitiva, breve ou completa, também é recomendável. “Em termos de 
preparação dos profissionais, o Brasil está no mesmo patamar de outros países. 
Sobre o desenvolvimento científico estamos um pouco atrás por questões de 
financiamento e estrutura. Temos médicos que seguem o mesmo padrão em 
todas as regiões do País mas os avanços dependem das condições de trabalho 
oferecidas a esses especialistas”, analisa o coordenador Denis  Bichuetti.

A busca pelo consenso sobre adesão foi comandada por Maria Lúcia Brito: “É 
fundamental conscientizar os pacientes sobre a importância da adesão. Para isso, 
os especialistas precisam desviar um pouco da linguagem médica. Fazer com que 
os doentes absorvam o diagnóstico e entendam as estratégias de tratamento é 
decisivo para a melhora do processo. A partir dessa aceitação, os pacientes podem 
ter melhora na autoconfiança e na autoestima”, explica a coordenadora.

Além dos debates específicos, o Fórum contou com a palestra do argentino 
Jorge Correale que expôs estudos sobre fatores que levam os pacientes à desis-
tência do tratamento, como a percepção da falta de sua eficácia prática. “Logo 
no primeiro contato é preciso reforçar que a doença não tem cura. O paciente 
precisa ter consciência que o progresso é lento e tem o objetivo de melhora na 
qualidade de vida. A desistência acarreta em um prejuízo financeiro e social muito 
grande”, ressaltou.

nota

TAC beneficia
centro de reabilitação

Um Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) firmado entre o Ministério 
Público (MP) e o Banco do Brasil (BB) 
vai permitir a instalação de uma unidade 
da Rede Lucy Montoro, que atua na re-
abilitação de pacientes com deficiência, 
na cidade de Sorocaba/SP, a partir de 
março de 2014.

No lugar do banco pagar os R$ 5,8 
milhões à Justiça, dinheiro que iria para o 
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses 
Difusos, o montante foi destinado à Se-
cretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, que ficou responsável 
pela instalação da unidade. O projeto 
prevê um prédio com 3 andares, com 
salas de fisioterapia e terapia ocupacional,  
instalado anexo ao Conjunto Hospitalar 
de Sorocaba (CHS), em uma área de 
2.184 m². A unidade terá capacidade 
para realizar cerca de 8 mil atendimentos 
por mês, atendendo as 48 cidades que 
fazem parte da Departamento Regional 
de Saúde de Sorocaba (DRS-16). Serão 
oferecidos serviços de reabilitação inte-
gral à pessoa com deficiência, por meio 
de equipes multidisciplinares, formadas 
por profissionais especializados como 
médicos fisiatras, enfermeiras, fisiotera-
peutas, nutricionistas, psicólogos, tera-
peutas ocupacionais, assistentes sociais 
e fonoaudiólogos. Contará também com 
apoio técnico da Faculdade de Medicina 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de Sorocaba/SP.

A Rede Lucy Montoro tem 14 unida-
des em funcionamento, 4 na capital e 
10 no interior. Além de Sorocaba, outros 
municípios paulistas serão atendidos, ain-
da sem prazo definido: Santos, Botucatu 
e Pariquera-Açu.
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PhotoAbility

C
onheci a Deborah Davis 
em um jantar com o dou-
tor Scott Rains, há algum 
tempo atrás em San Jose, 
na Califórnia/EUA.

Desde de então, me tor-
nei sua admiradora, por isso resolvi escrever 
sobre a “PhotoAbility”, do qual ela é uma 
das fundadoras.

A PhotoAbility foi criada em janeiro de 
2012 por Bill Forrester e Deborah Davis, 
com o objetivo de proporcionar alta qualida-
de, imagens exclusivas, e não medicamente 
orientadas das pessoas com deficiência, 
para compra por setores da mídia, publici-
dade e marketing . A Biblioteca Comercial 
de Estoque de Imagens é especializada em 
imagens positivas e “inclusivas” de pessoas 
com deficiência em ambientes de lazer, 
estilo de vida e de viagem.

 Com mais de 700 imagens in-
clusivas em sua galeria, a PhotoAbility foi 
projetada para impactar o preconceito de 
atitude, mudar a percepção e proporcionar 
motivação para eliminar e reduzir as bar-
reiras sociais, estruturais e profissionais. A 

onda de mudança reflete na mídia popular 
e a publicidade e pode ter um impacto 
sobre as leis e atitudes em todo o mundo, 
e de todas as suas diferentes habilidades.

 Há também o valor econômico 
a ser adquirido por empresas que perce-
bem que há pelo menos 1bilhão de pes-
soas com deficiência gastando bilhões de 
dólares em viagens e estilo de vida pelo 
mundo. E que gera milhões na economia 
de todo o mundo. Apesar de agora, ser o 
maior grupo minoritário em todo o mundo, 
eles raramente são vistos ou reconhecidos 
em publicidade ou em algum editorial de 
imagens. Por que esse é um segmento 

disponibilizando a imagem da PcD no mundo !!!

Sobre os Fundadores: Deborah Davis e Bill Forrester !
Ela é mãe de duas meninas, esposa, viaja pelo mundo, experiente e profissional 

de vendas e marketing, tem seu Bacharelado em Administração de Empresas - 
Finanças na Universidade de Miami, é usuária de cadeira de rodas desde dos 
18 anos, devido a um acidente de carro. Ela reside no sul da Flórida, nos EUA.

Ele é Bill Forrester, um pai de dois meninos, marido, bem sucedido empresário 
de viagem, consultor de Turismo Inclusivo e fotógrafo. E ex-executivo sênior da 
News Limited. Ele reside em Melbourne, na Austrália. Mais informações:  http://
www.photoability.net/

Email: info@photoability.net 

internacional por Isabel McEvilly

pequeno, mas poderoso e crescente da 
sociedade. E ele ainda não está sendo visto 
ou representado, ou mesmo, reconhecido 
como clientes e consumidores.

Deborah Davis, co-fundadora da Photo-
Ability, acredita que, uma vez que são repre-
sentados por uma realidade verdadeira e 
completa de nossas vidas, sair desfrutando 
de atividades recreativas com as nossas 
famílias, no trabalho, nas férias, participação 
em esportes, ir às compras , desfrutando de 
uma taça de vinho, um bom restaurante, e 
todas as coisas boas que a vida tem para 
oferecer, seremos entendidos e aceitos, e 
que deve  haver um reconhecimento da 
importância da nossa contribuição real em 
todos os setores.

A galeria só apresenta modelos com 
deficiência reais. Ao fazê-lo, estamos crian-
do uma oportunidade comercial para as 
pessoas que podem não ter tido a opor-
tunidade de ser modelo profissionalmente 
antes, e a PhotoAbility está incentivando os 
fotógrafos a ter uma visão mais abrangente 
dos modelos que eles escolhem, e para 
ampliar a sua perspectiva sobre os tipos 
de atividades de pessoas com uma defici-
ência.  Todos os modelos e os fotógrafos, 
tem participação nos lucros das vendas das 
imagens e também têm a oportunidade 
de doar parte ou a totalidade do preço de 
venda para apoiar as organizações de sua 
escolha.



Isabel McEvilly  tem sequela de Pólio, é 

brasileira radicada nos EUA, onde trabalha em 

controle de qualidade, é assinante e agora, 

colunista da Revista Reação.

Ao criar e inves-
tir em um sistema 
de biblioteca co-
mercial, a Photo-
Ability tornou sim-
ples para os com-
pradores de mídia, 
editorial ou pesso-
al de agências de 
publicidade para 
rever facilmente 
imagens, fazer se-
leções, criar mesas 
de luz, descarregar 
imagens, comprar 

e baixar online. Os 
compradores têm a oportunidade de solicitar cotações na 
compra de várias imagens para formar um tema. A PhotoAbility 
também vai realizar photoshoots para atender as necessidades 
específicas do cliente ou ajudar na escolha de modelos ade-
quados através da página de modelos.

Enquanto o site atende às demandas de compradores pro-
fissionais de mídia, eles também simplificaram os processos 
para incentivar fotógrafos não profissionais e modelos com 
deficiência para contribuir com imagens para a galeria. Três op-
ções estão disponíveis para uploads de imagens (via fotógrafo 
uma conta profissional, um formulário fácil para cinco imagens 
ou menos, e um para grandes coleções de imagens) que não 
necessitam de manipulação de imagem detalhada antes da 
apresentação. Eles vão fazer todo o dimensionamento neces-
sário, marcas d’água, chave de carga e correção de imagem. 
Eles têm disponível, via download, um formulário no site, um 
Guia de Fotografia e todo o modelo exigido, propriedade e 
lançamentos fotógrafo.

A PhotoAbility espera que as empresas aproveitem as di-
versas imagens disponíveis em seu site e encontrem o valor 
de incluí-los ou criar campanhas de fotos personalizados para 
se comunicar com o público em meios disponíveis. Isto irá 
percorrer um longo caminho para demonstrar a sua acolhida 
e respeito ao consumidor com deficiência. Ao aumentar a 
consciência do valor na manutenção e fazendo mudanças 
estruturais e comportamentais, o PhotoAbility irá incentivar e 
apoiar a participação de pessoas com diferentes habilidades 
em todo o mundo.

nota

Células-tronco dão esperança
a cadela tetraplégica

Plano quer mundo livre da Poliomielite em 2018

Vítima de cinomose, doença que pode 
levar à morte em pouco tempo, a cadela 
Vilma ficou tetraplégica e foi curada graças 
a uma técnica com uso de células-tronco. 
Ela voltou a andar após tratamento no hos-
pital veterinário do Centro Universitário da 
Fundação de Ensino Octávio Bastos, em São 
João da Boa Vista/SP. A médica veterinária 
Michele Andrade de Barros trabalha com 
terapia celular desde 2008. Os cães que não conseguem 
mais andar desenvolvem outras doenças e, em geral, seus 
proprietários optam pela eutanásia. A dona de Vilma soube 
do tratamento e resolveu tentar. Já na primeira aplicação de 
células-tronco já foi possível observar uma melhora na qua-
lidade de vida do animal e, depois de três vezes, a cadela 
voltou a se locomover.  Atualmente tem uma vida normal e 
está totalmente curada. Segundo declarações à imprensa, a 
médica afirma que existem outras patologias que também 
podem ser tratadas com células-tronco. A cura pode não ser 
total, mas se consegue obter uma melhora muito boa na 
qualidade de vida dos animais. 

O plano de 6 anos anunciado no final de abril pela 
Cúpula Global de Vacinas, promovida pela Iniciativa 
Global para a Erradicação da Poliomielite (GPEI, sigla 
em inglês), em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), 
prevê a erradicação de todos os tipos de pólio simulta-
neamente, tanto por poliovírus selvagem como casos derivados 
da vacina. O custo do plano é de US$ 5,5 bilhões. 

São quatro objetivos principais: detecção e interrupção do 
poliovírus; reforço dos sistemas de imunização e eliminação da 
vacina oral da pólio;  contenção e certificação e planejamento 
do legado. “Hoje temos o menor número de casos em cada vez 
menos lugares de todos os tempos, tornando-se fundamental 
usar a melhor oportunidade que mundo já teve para pôr fim a 
esta terrível e previsível doença”, disse Anne Schuchat, diretora 
do Centro para Saúde Global dos Centros para Controle de 
Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. Em 1988, mais de 
350 mil crianças foram paralisadas por ano em cerca de 125 
países endêmicos. Hoje, apenas três países permanecem endê-
micos: Nigéria, Paquistão e Afeganistão. No ano passado, casos 
de poliovírus selvagem caíram de 650, em 2011, para 223, a 
maior queda em uma década. Até 17 de abril passado, 19 casos 
foram registrados, uma redução de 60% em comparação com 
o mesmo período de 2012. No Brasil, o último diagnóstico de 
pólio foi feito em 1990 e o último caso endêmico ocorreu nas 
Américas foi no Peru, em 1991. Oficialmente, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou a poliomielite erradicada da 
região em 1994 e, da Europa, em 1999. 
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Karolina Cordeiro Alvarenga 
é geógrafa e faz também corri-
das de rua com o filho Pedro que 
tem uma síndrome genética rara, 
a Aicardi-Goutieres. Idealizadora 
de campanha pelo respeito às va-
gas para pessoas com deficiência 
em Uberlândia/MG, onde mora. 

dança

“Dançando com a Vida”:

T
oda dança, basicamente, dá 
forma ao movimento e, por 
isso, pode ser considerada 
uma forma de manifestação 
artística. A dança como arte 
é um caminho para criar e 

compartilhar o modo como nós reagimos 
ao mundo que nos circunda. Poucas opor-
tunidades de prática regular de dança são 
oferecidas às pessoas com deficiência.

O Projeto Dançando Com a Vida, é um 
projeto que visa a inclusão social através 
da dança. Nessas vivências, pessoas de 
diversas idades, sexo e diferenças, se en-
contram duas vezes por semana, às terças 
e aos sábados, na cidade de Uberlândia/
MG, para viver emoções únicas, alegrias, 

criar laços afetivos e ultrapassar barreiras, 
vencendo suas próprias limitações. A pro-
posta da dança inclusiva é oferecer meios 
que permitam que todos façam dança, 
sendo o foco principal a capacidade e 
não a limitação. 

Fábio Vladmir, idealizador do projeto, 
que já existe há 13 anos, conta que hoje 
existem cerca de 20 participantes. As aulas 
são gratuitas, realizadas no espaço da Aca-
demia Ritmo, que apoia a iniciativa. A ideia 
é re(pensar) a intervenção da animação 
cultural, tendo a dança de salão como 
meio de obtenção de inclusão, porque 
“quem dança é mais feliz”.

O objetivo é motivar os alunos, promo-
vendo o envolvimento de todos no proje-
to, contribuindo para que cada participante 
possa, de maneira crítica e responsável, 
lidar com as várias situações e desafios 
propostos pela dança.

Além dos benefícios psicomotores, 
cognitivos, emocionais, e sócio-culturais 
inerentes a essa forma de arte, a dan-
ça para pessoas com deficiência pode 
ser uma forte aliada de inclusão social, 
especialmente quando vivenciada em 
espaços onde a diversidade humana é a 
principal característica. Também promeve 
a reflexão dos alunos sobre as dificulda-
des enfrentadas.

por Karolina Cordeiro Alvarenga

inclusão através da dança

Eduardo, o mais antigo do grupo, e 
que está desde o começo do projeto, 
não perde por nada os ensaios e as 
apresentações das quais são convi-
dados. E quando dança, emociona, 
pelos gestos e expressões que conse-
gue transmitir através de suas coreo-
grafias. Já Pedro Cordeiro, o mascote 
e mais novo da turma, com seis anos, 
começou em janeiro deste ano e sua 
alegria contagia a todos à sua volta. 
Fica ansioso para chegar logo o dia 
de sábado, para que possa ensaiar 
e rever amigos. As apresentações 
acontecem em escolas, empresas, 
teatros, praças.

As pessoas com deficiência desco-
brem que seu corpo é um veículo com 
o qual poderão explorar o mundo atra-
vés do movimento e da interação com 
o outro. Quem dança é mais feliz !

ALPHAVILLE: ALAMEDA ARAGUAIA, 2079
MAX: (11) 2078.9435 • max.rodriguez@carrera.com.br

VILLA-LOBOS/CEASA: RUA HENRI BOUCHARD, 127
TAIS CESARINO: (11) 3649.2119 • tais.cesarino@carrera.com.br
TATIANA CUCATO: (11) 3649.2043 • tatiana.cucato@carrera.com.br

Faça revisões em seu 
veículo regularmente. 
Todos os veículos 

estão em conformidade com 
Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos 
Automotores - PROCONVE. 
Imagens apenas ilustrativas. 
*Trailblazer apenas com 
Isenção de IPI. Faça revisões 
em seu veículo regularmente.
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Dando sequência à série de testes que a Revista Reação vem fazendo, em suas últimas 
edições, com os novos modelos lançados pela Chevrolet desde o ano passado, desta vez 

resolvemos trazer dois carros juntos. E justamente dois destaques: um está entre os modelos mais vendidos da 
montadora e o outro, recém lançado, é a grande sensação e objeto de desejo da maioria dos consumidores hoje 
no mercado automobilístico, sejam eles com ou sem deficiência. A GM, mais uma vez, cedeu seus modelos para 
nossa redação e para que nossa equipe exclusiva de profissionais especializados em veículos adaptados para 

pessoas com deficiência pudesse realizar os testes necessários, expondo os carros a situações de uso diário de PcD 
e seus familiares. Vamos então conhecer e saber mais sobre esses dois grandes sucessos de venda e preferência 

da pessoa com deficiência ?

teste drive

COBALT e TRAILBLAZER

COBALT
A Chevrolet enviou para a Revista Rea-

ção um modelo Cobalt LTZ 1.8 - automáti-
co - flex - completo. Para realizar os testes 
necessários, contamos mais uma vez com 
o apoio e parceria da Cavenaghi, adapta-
dora de veículos líder de mercado com 
sede na capital paulista, que instalou no 
carro uma alavanca de freio e acelerador, 
e um pomo giratório no volante. 

O Cobalt tem alguns itens interessan-
tes, como faróis de neblina, rodas de liga 
leve, frisos laterais, lanternas escuras, 
sensor de estacionamento – que auxilia 
e muito a pessoa com deficiência nas 
manobras mais sensíveis – comandos de 
rádio no volante, direção hidráulica, trio 
elétrico, ABS, EBD, air bag, alarme, ajus-
te de altura de volante, computador de 
bordo e outros pontos que dão um certo 

requinte ao modelo sedã, que apesar de 
completo, peca um pouco no seu design 
não tão moderno, com linhas quadradas 
e bastante tradicionalistas.

Desempenho, conforto e 
dirigibilidade

Gostoso de dirigir, confortável e macio, 
o Cobalt também apresenta bom desem-
penho, tanto na cidade como na estrada. A 



teste drive

posição de dirigir é confortável e a visibilidade para o motorista 
é muito boa de qualquer ponto do carro. 

Com um ar mais sóbrio e menos esportivo, o modelo da 
Chevrolet agrada aos consumidores mais tradicionais, menos 
arrojados e corresponde às suas expectativas. 

Seu câmbio automático de seis marchas responde bem e 
praticamente não se sente os trancos comuns da troca, normal 
nos modelos da GM. Ele se adapta bem à forma de dirigir do 
motorista. Tem respostas rápidas quando exigido para quem 
gosta de pisar mais fundo, e é suave e proporciona uma direção 
agradável para quem conduz de forma mais leve.

O motor 1.8 Econoflex encaixou bem no Cobalt, só o consu-
mo é que merece destaque, principalmente quando se usa o 

Etanol e dentro da cidade. Ele consome bem, mas nada que 
fuja da administração do bom motorista. Usando o acelerador 
da forma correta e na hora certa, o consumo, apesar de alto, 
não é nada assustador.

Acessibilidade e espaço interno
A altura do carro em relação ao solo é um dos pontos posi-

tivos desse modelo da GM. Para quem usa cadeira de rodas, a 
transferência da cadeira para o carro e do carro para a cadeira é 
bastante fácil, ajudada também pelo ângulo de abertura da porta. 

Grande por dentro e do tamanho certo por fora, o sedã da 
Chevrolet atende muito bem não só ao motorista, mas aos 
passageiros também. 
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A acessibilidade aos comandos de volante e do painel tam-
bém é bastante simples. Só vale ressaltar o botão de acionamen-
to de faróis, redondo e do lado esquerdo baixo do painel. Isso 
dificulta um pouco para aquelas pessoas com deficiência que 
tem alguma dificuldade nos membros superiores ou de controle 
de tronco mais grave para alcançar o botão. Se o acionamento 
fosse na alavanca da seta, facilitaria.

Porta-malas: aqui o Cobalt faz a diferença !!!

O porta-malas de 563 litros é o grande destaque desse 
modelo da Chevrolet. É impressionante o espaço... dá para 
levar cadeira de rodas manual dobrável – sem a necessidade 
de tirar as rodas – ou monobloco, malas, compras, tudo e mais 
um pouco. Com uma boca de porta-malas bem ampla, sem 
obstáculos, e uma tampa com ângulo de abertura bastante 
amplo, o porta-malas do Cobalt facilita e muito a vida da pessoa 
com deficiência, usuários de cadeira de rodas, ou não, e seus 

familiares, mostrando ser sim, neste momento, o modelo com 
uma das melhores relações custo X benefício do mercado. 

TRAILBLAZER

O que dizer desse carro ? 
Maravilhoso, incrível ? Não é a 
toa que os chamados SUVs são 
o objeto de desejo de 9 entre 
10 consumidores de automó-
veis – com ou sem deficiência. 
E percebendo isso, a indústria 
automobilística vem lançando 
muitas opções nessa categoria 
de veículos, para todos os gos-
tos, tamanhos e bolsos. A Chevrolet não fez diferente. Aprovei-
tando-se da mudança na tradicional família da S10, a montadora 
lançou a sua SUV que veio para balançar o mercado.

O modelo enviado à nossa redação pela montadora para os 
testes, foi o top de linha, a Trailblazer LTZ – automática – Tur-
bodiesel. Mas o modelo também possui uma versão 3.6 V6 à 
gasolina. De qualquer forma, a pessoa com deficiência só tem 
nesse carro o benefício da isenção do IPI. O ICMS não contem-
pla veículos acima de R$ 70 mil, lembram ? Porém, só com o 
desconto do benefício do IPI, a compra, para os consumidores 
com deficiência que tem poder aquisitivo para esse tipo de carro, 
vale, e muito, a pena !

Desempenho, conforto e dirigibilidade
Como descrever o conforto e a sensação de dirigir uma 

Trailblazer ? Um carro completo, grande, imponente e repleto 
de equipamentos. Sem falar na segurança e o grande espaço 
interno, motor potente, robusto, design moderno e luxuoso 
com acabamento refinado. A sensação é de estar por cima do 
resto no trânsito.

Na cidade o modelo traz para o motorista e seus ocupantes 
uma sensação de poder e segurança. Mas é na estrada e prin-
cipalmente fora dela, que a Trailblazer apresenta seus principais 
adjetivos. Dirigir o modelo da GM na pista de uma autoestrada 

teste drive
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é como pilotar uma nave em céu de brigadeiro. A visibilidade é 
perfeita, o conforto indescritível, e para os amantes de off-road 
então, dá para se divertir a bordo dessa máquina. A tração 4x4 
é acionada facilmente através de um simples botão.

O câmbio automático de 6 marchas é muito competente e 
funcional mesmo com o peso do carro, que é dos maiores do 
mercado brasileiro. Ele faz parte do pacote de equipamentos 
do carro, que tem airbags, ABS, EBD, computador de bordo, 
controle de estabilidade, tração, rodas de alumínio 18 polega-
das, sensor de estacionamento traseiro, trio elétrico, rádio/CD/
MP3/Bluetooth/AUX/USB e um item charmoso e interessante: 
7 lugares. Isso mesmo ! A Trailblazer tem dois bancos rebatíveis 
no porta-malas que podem ser acionados quando necessário, 
oferecendo mais 2 lugares no carro. E sem perder o conforto 
e o espaço interno.

Por ser um carro grande, alto, largo e pesado, o motorista sente 
o carro no chão. Uma gostosa sensação de poder e segurança nas 
retas e curvas. As trocas de marcha são suaves. Para manobras e 
estacionamento, o sensor de ré ajuda e muito. Principalmente a 
câmera de ré, opcional bastante útil num carro desse tamanho. 

Acessibilidade e espaço interno
O espaço interno do 

modelo impressiona. 
Tanto para os ocupan-
tes da frente como os 
passageiros do banco 
de traz, o conforto e 
espaço são absolutos.  
Os comandos do pai-
nel são bem ao alcance 

das mãos. Os botões e comandos do ar-condicionado são vistosos, 
mas bastante confusos num primeiro momento. 

A Trailblazer é um carro de 1,84 metros. Pela sua altura em relação 
ao solo, acaba não sendo um modelo indicado para quem usa cadeira 
de rodas. Não que seja impossível, porém, o motorista precisa ser um 
verdadeiro atleta para fazer a transferência da cadeira para o carro. Por 
isso, esse modelo da GM é mais indicado para as pessoas com deficiên-
cias com sequelas que permitam o uso de bengalas, muletas ou outras 
deficiências motoras que permitam a entrada e saída do carro com mais 
facilidade. Outro público que está procurando, e muito, esse modelo na 
rede de concessionárias Chevrolet por todo o Brasil são os familiares de 
PcD. Na Reatech´2013 por exemplo, a Trailblazer foi um dos modelos mais 
vendidos da feira e a maioria para familiares que buscam transportar seus 
entes queridos com mobilidade reduzida ou com deficiências mentais e 
visuais. Desse tamanho, é um carro mesmo para toda a família !

Porta-malas: bom espaço, mesmo com bancos 
para passageiros !

O porta-malas da Trail-
blazer é enorme e muito 
funcional. Em sua função 
normal cabem tranquila-
mente cadeiras de rodas 
manuais – dobráveis e 
monobloco – sem a ne-
cessidade de tirar as ro-
das. E até mais de uma 
cadeira. Dependendo 
do modelo, cabem até 
quatro cadeiras de rodas. 
Uma cadeira de rodas e 
uma de banho cabem 
com folga, e ainda sobra 
espaço para muita bagagem. Com um pouco de força, pelo fato 
do carro ser alto, até uma scooter pode ser levada no porta-
-malas da Trailblazer. Já quando os 2 bancos no porta-malas 
estão sendo utilizados, a capacidade para levar bagagens e 
objetos cai bastante, porém, a possibilidade de levar passageiros 
sobe para 7 lugares confortavelmente. Os bancos do porta-
-malas também podem ser rebatidos de diversas maneiras e 
o processo todo é bem simples. 

teste drive



mais eficientepor Samara Del Monte

Cada história real, um filme !

E
m 1895, pela primeira vez, um fil-
me foi projetado publicamente em 
uma tela, graças ao cinematógrafo, 
uma invenção dos irmãos Lumière. 
Desde então, eles nos divertem e 

nos emocionam. Quem nunca se viu em um dos 
filmes da telona ?

 “Meu Pé Esquerdo” conta a história de Christy 
Brown, que tem paralisia cerebral e com o seu pé esquerdo con-
segue se tornar pintor e escritor. Assim como Christy, Ana Lúcia de 
Barros, 42 anos, tem paralisia cerebral e é pintora e escritora, porém 
com uma diferença: seu movimento é com a cabeça. “Pinto usando 
um capacete com ponteira e escrevo através de um programa de 
computador ligado a um acionador”.

O Super-Homem, Christopher Reeve, após ficar tetraplégico, 
dirigiu “A história de Brooke Ellison”, também tetraplégica após 
um atropelamento quando criança. Já Stephanie Oliveira, ficou 
paraplégica aos 14 anos quando um galho caiu em sua coluna. 
Em ambas as histórias, as protagonistas continuaram na escola e 
chegaram à universidade. “No começo foi meio assustador, mas 
depois eu consegui me acostumar, mas as pessoas querem saber 
por que eu fiquei na cadeira de rodas e reparam demais em tudo”, 

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

nos conta Stephanie, que hoje, com 18 anos, cursa a 
faculdade de química.

Mais recentemente, apareceu na telinha o filme “In-
tocáveis”. Quem não deu muitas risadas com Philippe 
e seu cuidador Driss ? Eduardo de Sá, 43 anos, e seu 
acompanhante Sérgio de Novais, 27 anos, também já 
viveram muitas aventuras. “Fomos a um barzinho e o 
Eduardo pediu, como sempre, uma dose de uísque. 

Estava eu auxiliando-o quando um senhor me falou que aquilo era 
um absurdo, pois eu estava dando bebida para um incapaz, que isso 
era crime, que ele era delegado e iria me prender, mas conseguimos 
explicar e depois, é claro, caímos na gargalhada!”

Assim como eles, também me vejo em várias situações que dariam 
um bom filme, afinal de contas, das comédias aos dramas, cada um 
de nós tem uma história que viraria um grande filme, não é mesmo ?
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68 especial reatech

A 
12ª edição da Feira Internacional de Tecnologias 
em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (REATE-
CH), realizada de 18 a 21 de abril, no Centro de 
Exposições Imigrantes, na capital paulista, recebeu 
segundo sua organização, um público de cerca de 

50 mil pessoas, entre visitantes e profissionais da área de saúde 
e educação.  

O público teve à disposição agências de emprego (com mais 
de 7 mil vagas voltadas às pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida), instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, 
departamentos de recursos humanos, veículos adaptados, apa-
relhos auditivos, equipamentos de tecnologia assistiva, materiais 
hospitalares e de higiene pessoal, próteses e órteses, terapias 
alternativas, turismo, lazer e ONGs, entre outros, sem esquecer 
dos congressos, fóruns e palestras que são a marca registrada 
do evento.

Na solenidade de abertura, o diretor de Operações do Grupo 
Cipa Fiera Milano, e organizador do evento, José Roberto Sevieri, 
falou sobre a importância de se ter um novo olhar sobre a reali-
dade dos mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de 
deficiência. “São pessoas que enfrentam dificuldades de acesso 
ao trabalho, à saúde, as atividades culturais e sociais. Decidimos 
destacar na Reatech 2013 que o mundo da pessoa com defi-
ciência existe e precisa ser respeitado. A legislação precisa ser 
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colocada em prática”, enfatizou. 
Entre as autoridades e personalidades que compareceram, 

estava a deputada federal Rosinha da Adefal, que ressaltou a 
recente conquista da lei da aposentadoria – aprovada na véspera 
pela Câmara Federal, ampliando direitos para trabalhadores com 
deficiência, que podem reduzir o tempo para se aposentar. Rosinha 
esteve à frente da mobilização para a aprovação da lei.

A solenidade contou ainda com a secretária dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Linamara Rizzo 
Battistella, que destacou a importância da parceria entre Estado e 
instituições organizadas, para construção conjunta da sociedade 
inclusiva. “O Estado deve fomentar a sociedade para garantia de 
todos os direitos. É preciso entender que os direitos são de todos 
os humanos e não uma concessão”, ressaltou.

Reatech 2013 foi marcada, mais uma vez, 
por negócios e muitos encontros !!!



especial reatech

Presença internacional
Neste ano, a diretora de Marketing do Grupo 

Cipa Fiera Milano, Malu Sevieri, destaca o interes-
se que o evento despertou também fora do país: 
“Tivemos quatro empresas vindas diretamente da 
Europa, uma portuguesa e três italianas, que apre-
sentaram produtos como plataformas de adap-
tações de veículos, cadeiras de rodas (adulto e 

infantil) e sinalização para cegos. Ficaram muito felizes com o 
resultado. Uma delas nem pegou o voo no domingo à noite pós-
-feira, resolveu ficar em São Paulo por mais dois dias para visitar 
um advogado e abrir uma empresa por aqui já”, conta.

De acordo com a diretora, o produto importado sai mais caro que o 
nacional, mas muitas vezes, a qualidade é superior e o Brasil está em 
um momento econômico muito favorável para pagar essa diferença. 
“Com certeza esse é o maior atrativo para essas empresas virem ao 
Brasil e não há acesso melhor ao mercado do que a feira”, garante.

Uma pequena comitiva da Ásia também compareceu, trazendo 
alguns clientes de Taiwan e China. “Estamos começando a traba-
lhar com esse mercado que tem um potencial enorme e é um 
grande produtor de alta tecnologia com preços mais acessíveis 
que o europeu”, comenta Malu Sevieri. A feira recebeu ainda 
um grupo do México. Como em todos os anos, vieram também 
visitantes do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos 
e também africanos.

A expansão da Reatech se confirma cada vez mais: “Este ano 
a feira aconteceu também em Cingapura, em outubro será em 
Milão na Itália, e em novembro em Istambul, na Turquia. Em 2014, 
a Reatech estará em Joanesburgo, na África do Sul e Guadalajara, 
no México. É a primeira vez que uma feira coordenada pelo Brasil 
é exportada”, comemora a diretora.  

Sobre Istambul, que receberá o evento de 01 a 03 de no-
vembro, ela adianta as novidades: “Fechamos com o Comitê 
Paralímpico turco uma sala de palestras, já que a cidade é can-
didata à sede Olímpica e Paralímpica depois dos jogos no Brasil, 
em 2016”, conclui.

Adesão ao Viver Sem Limite
No segundo dia da feira, o prefeito de São Paulo,  

Fernando Haddad, assinou, no estande da Pre-
feitura, o termo de adesão do município ao Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
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- Viver Sem Limite, do governo federal, 
lançado em 2011. A cerimônia contou com 
a presença da ministra chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da 
República, Maria do Rosário, do secretário 
nacional dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência, Antônio José Ferreira, e da secretária 
municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida, Marianne Pinotti.

“O dia de hoje me remete às primeiras 
discussões que tivemos em Brasília, envol-
vendo governo, sociedade e parlamentares 
para definirmos as diretrizes do Viver Sem 
Limite, um plano moderno que busca a 
igualdade de condições e oportunidades 
para todas as pessoas. Ainda há muito que 
fazer, mas o Brasil já despertou para uma 
agenda inclusiva. Depois de muita luta, as 
pessoas com deficiência estão conquis-
tando o espaço a que têm direito”, disse 
Haddad, lembrando que participou da ela-
boração do Plano quando era ministro da 
Educação.

Em seu discurso, o prefeito falou tam-
bém sobre a adesão da cidade ao plano e 
da nova lei das calçadas: “Com a adesão 
de São Paulo, mais recursos chegarão à 
cidade, que beneficiarão todas as pessoas 
com deficiência que vivem aqui. Aprova-
mos uma nova lei de calçadas em respeito 
à acessibilidade das pessoas. Agora, o di-
nheiro das multas será todo investido para 
o reparo dos passeios públicos”.

A secretária Marianne Pinotti comentou 
sobre a responsabilidade que o município 
terá: “São Paulo está realizando um sonho 
aderindo ao Viver Sem Limite e vamos 
construir juntos um plano de ação para 
a que a cidade se torne mais acessível 
a toda população. Essa adesão vai gerar 
oportunidades na saúde, no transporte, no 
turismo acessível a pessoas com deficiência 
que visitam a cidade e nas calçadas”, afirma 
Pinotti. Segundo os dados do Censo IBGE 
2010, a capital possui aproximadamente 
2,7 milhões de pessoas que declararam 
possuir alguma deficiência.

 
Visitando a feira

O estande da Prefeitura paulistana ino-
vou neste ano. Diferentemente das outras 
edições, em que a proposta era manter um 

balcão de informações sobre programas 
e serviços, o espaço apresentou a réplica 
artística de uma cidade pensada para ser 
acessível a toda população.

Instalações cenográficas representaram 
o MASP, ruas, calçadas, ciclofaixas, um rio 
despoluído, escola, biblioteca, uma Unida-
de Básica de Saúde (UBS) e um Centro de 
Apoio ao Trabalho (CAT). Os visitantes pu-
deram ainda tirar dúvidas sobre os serviços 
municipais de saúde, educação, emprego, 
cultura e transporte. Foram oferecidas ainda 
vagas de empregos e opções de cursos de 
qualificação. 

Como parte da programação do estan-
de da Prefeitura na abertura da feira, foi 
promovido, pela Secretaria da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida, um se-
minário técnico para discutir as questões 
legais e técnicas da promoção da acessi-
bilidade em todos os seus níveis. 

Já a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo 
apresentou, este ano, um estande com a 
reprodução de meios de transporte acessí-
veis. Vagões de trem e metrô e modais de 
balsa e avião deram o tom ao espaço. No 
estande também houve a participação da 
Secretaria Estadual do Emprego e Relações 
do Trabalho, por meio do Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiência – PADEF, 
com o Multirão do Emprego, cadastrando 
e recebendo currículos de pessoas com 
deficiência.  Foram apresentadas, ainda, 
palestras sobre algumas ações da pasta, 
entre as quais Moda Inclusiva, Transporte 
Acessível e Memorial da Inclusão.

As inovações de tecnologia assistiva 
sempre são grandes atrações da Reate-
ch: produtos de comunicação alternativa 
para computador acionado pelos olhos; 
soluções para tablets e smartphones que 
possibilitam a comunicação com pessoas 
com deficiência; campainha inteligente 
para surdos; aparelhos auditivos de última 
geração; aplicativo móvel que traduz fala 
para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
entre outras, foram apresentadas. 

As montadoras também fazem presen-
ça, mostrando versões adaptadas de seus 
veículos com opções que atendem ade-
quadamente às necessidades das pessoas 
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com deficiência, seja pela possibilidade de 
adaptação de equipamentos, ou pela dispo-
nibilização do câmbio automático, espaço 
interno e capacidade no porta-malas para 
acomodar a cadeira de rodas. O público teve 
à disposição atendentes para tirar dúvidas 
sobre os veículos e benefícios do programa 
(que inclui isenção de impostos para com-
pra de automóveis), além de orientação e 
serviço de despachante para a obtenção de 
registro de veículos adaptados. 

A Associação Desportiva para Deficientes 
(ADD) completou, em 2013, 10 anos de 
participações consecutivas na Reatech. O 
espaço de 2 mil m² dedicado ao esporte 
adaptado apresentou as modalidades tra-
dicionais, como basquete em cadeira de 
rodas e atletismo, e ainda trouxe  vivências 
e apresentações de bocha paralímpica, tiro 
com arco, futebol de amputados, handebol 
adaptado e tênis de mesa.

Como todos os anos, a aposta foi na in-
teração: os visitantes poderam jogar com os 
atletas e experimentar, na prática, algumas 
modalidades adaptadas. Gincanas e corridas 

também foram promovidas. Para viabilizar 
o evento, a ADD conta com incentivos da 
iniciativa privada, por meio de patrocínios 
e parcerias, como da IBBL, Avianca e Bank 
of America, além do apoio do Centro de 
Voluntariado de São Paulo, Age, Motiva Gifts 
e Coloplast.

A Reatech também se destaca por ser 
um ponto de encontro. Vem gente de todo o 
canto para conhecer outras pessoas ou ma-
tar a saudade dos amigos conquistados em 
edições passadas. A programação cultural 
também tem destaque no evento com seus 
shows, cinema e apresentações variadas.

Agora é só esperar pela próxima Reatech 
que já está marcada para 10 a 13 de abril 
de 2014.
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P
uerto Madryn é uma ci-
dade marítima da costa 
do oceano Atlantico. Ela 
fica a 1.200 Km ao sul da 
capital argentina, Buenos 
Aires, e é um paraíso da 

natureza e da acesibilidade.
O camino até lá é fácil, podendo par-

tir de Buenos Aires por ônibus, avião ou 
em cruzeiro na temporada de novembro 
a abril, naqueles que fazem rotas pata-
gonicas. 

Para quem está no Brasil, pode seguir 
pela Aerolineas Argentinas até Buenos 
Aires, onde pode comprar, por um valor 
bem pequeno, um bilhete a mais… é uma 
promoção da Aerolineas para quem quer 
conhecer a Patagonia.

Em Puerto Madryn existem sete bal-
neários, e cinco deles são acessíveis, com 
banheiros, instalações e barracas com 2 
ou 4 cadeiras de sol. O caminho para se 
chegar às barracas acessíveis é feito com 
um piso de madera. Vejam nas fotos !!!

No verão é a melhor época para se 
fazer um mergulho junto com os Lobos 
Marinhos. Na verdade, pode ser feito o 
ano todo, mas a temperatura da água é 
melhor no verão. 

Os Lobos Marinhos são animais muito 
curiosos e adoram vir para perto e nadar 
ao lado das pessoas que fazem mergu-
lho ou snorkel. Essa atividade é feita com 
certificações nacionais e internacionais de 
mergulho adaptado. As operadoras locais 
que o fazem isso estão identificadas.

A Península de Valdez é mundialmente 
conhecida pelas baleias e pinguins. As ba-
leias vem até lá para ter seus filhotes, assim 
como os pinguins.

Tem tanto animais na península, que 
existem até quadros de avisos com as 
épocas melhores do ano para se ver as 
baleias, lobos marinos, golfinhos, elefantes 
marinhos, orcas e um sem fim de espécies 
de pássaros patagônicos.

O melhor de tudo mesmo dessa história 
é que Puerto Madryn e a península estaão 
fazendo um grande esforço para que tudo 
por lá seja acessível. Recentemente, no 
ano de 2012,  15 operadores turísticos 
receberam a certificação do Ministério de 
Turismo da Nação Argentina com o Selo 
de Diretrizes de Acessibilidade, e outros 
8 receberam a distinção de Diretrizes de 
grupos que tem muito conteúdo acessível 
também. O esforço foi feito pelo próprio 
Município,  que abraçou o tema, e pelo 
compromiso da iniciativa privada local. 

O verão de 2013 foi a temporada que 
colocou à prova a acessibilidade do lugar 
e os resultados foram ótimos. Isso resultou 
num compromiso ainda maior das partes 
envolvidas.

Puerto Madryn  é a primeira cidade na 
Argentina, que acredito poder fechar o cír-
culo da acessibilidade no turismo. Nela se 
tem o transporte acessível, hotel acessível, 
praia acessível, parque municipal acessível, 
e excurções para observação da fauna ma-
rinha também acessível. Isso sem falar da 
sua gente, um povo com a cabeça aberta 
para receber pessoas com qualquer tipo 
de deficiência. Gente que pregunta: posso 
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praia, baleias e mergulho na cidade mais acessível da Argentina !

por Nélida Barbeito



turismo

ajudar ? E espera a resposta e a ouve !!! 
Tem gente que há muito tempo tem vivência com as pessoas com 

deficiencias. Há muito mais tempo até, do que existe essa preocupação 
hoje com a accesibilidade.

Uma dessas pessoas é Micky Sosa, que vem  fazendo um estudo in-
formal de casos e tem observado que sempre que, na embarcação, tem 
uma pessoa com deficiênca, a baleia vem e  aparece pelo mesmo lado do 
barco. Não há um estudo científico, e sim somente sua observação nesses 
seus mais de 25 anos de experiência em um dia atrás do outro.

Eu por exemplo, sou uma pessoa com deficiência. E fiz o passeio das 
baleias duas vezes. Uma vez, numa manhã perfeita de agosto, com céu 
azul, muitas baleias saindo por todo lado do barco, e também bem perto 
de onde eu estava. Na embarcação, eu era a única pessoa com deficiência. 
E a outra vez, fiz o passeio numa tarde feia de agosto, sem sorte para ver 
as baleias de perto, porque estavam em proceso de procriação. 

Tudo mundo que olha as fotos do passeio ao entardecer, e as baleias, 
quer ir para para o passeio nesse momento. Mas é muito difícil de ver as 
baleias nesse horário… a melhor hora é a manhã ou ao meio-dia. E o que 
é ainda melhor, é  ficar uns dias en Puerto Piramides para aproveitar mais 
todos os momentos, mas a cidadezinha é muito pequena e pouco acessível.

Puerto Madryn é a cidade base para se fazer todos os passeios e conhecer 
também, Punta Tombo, com seus pinguins. Rawson com suas toninhas, da 
familia dos golfinhos brancos e pretos… a Península Valdez, com as baleias 
em Puerto Piramides, e às vezes os golfinhos e lobos marinos. Punta Norte 
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com os lobos e às vezes com as Orcas. E o 
Parque Municipal El Doradillo, que é o lugar 
favorito das baleias para ensinar a seus 
filhotes os segredos do nado e também 
para lhes dar de comer.

O leitor sabe que não sou uma pes-
soa especializada em animais, portanto, 
qualquer informação a mais que deseje 
saber, pode mergulhar na web e verificar na 
Internet, ou me entrar em contato comigo 
me perguntando diretamente pelo e-mail, 
facebook ou tudos os canais que existem 
e que quiser.

Mais uma coisa que preciso dizer, é que 
fico muito feliz em encontrar numa cida-
de, o traslado acessível para cadeirante, 
desde o aeroporto até a cidade. Encontrar 
transporte adaptado para cadeirantes para 
fazer os passeios e excursões, instalações 
sanitárias adaptadas cada vez que se chega 
a um lugar turístico é esencial… pasarelas 
para cadeirantes em lugares inóspitos, e 
tudo feito com muito esforço e carinho. 

Uma novidade perfeita nesse ano foi, 
um barco super legal, para passear pela 
baía por 3 horas. Tanto no verão, como 
acredito, também no inverno, com duas 
saídas diárias: uma pela manhã e outra à 

turismo
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tarde. Eu fui no verão e tive a sorte de ver 
muitos golfinhos, centenas deles se alimen-
tando… foi super emocionante.

É bom poder notar como as pessoas 
são cada vez mais conscientes das necesi-
dades das pessoas com deficiência. Talvez 
isso não seja tão novidade assim para os 
brasileiros, mas ter serviços adaptados de 
praia e mergulho, para os argentinos, em 
nossas praias, e ter diferentes opções para 
se escolher, é simplesmente super bom… 
maravilhoso !

Então, convido a todos vocês para a 
temporada das baleias na Argentina,  que 
começa em junho e termina em novembro. 
Julho e agosto é quando se tem mais… 
elas podem ser vistas num simples olhar 
a partir da praia em Porto Madryn. E se 
você tiver a sorte de se hospedar num 
quarto de frente para o mar, pode vê-las 
ao amanhecer.

Há varios hotéis adaptados por lá. 
Muitos restaurantes adaptados… é 
uma cidade pequena e com bastan-
te rampas para se andar ou rodar. En-
tão, o que você está esperando ¿ 
Venha para Puerto Madryn. As baleias já 
vieram e estão te esperando !!!

Nélida Barbeito nasceu em Buenos Aires 
(Argentina), é formada em turismo pela 
Universidad del Salvador e realizou estu-
dos de graduação em Calgary, en Alberta, 
Canadá. Tem uma deficiência motora, usa 
muletas e caminha com cadeira de rodas e 
usa scooter para grandes distâncias, como 
aeroportos ou férias. É membro da Latitud 
Sur de onde assessora empresas, hotéis 

e negócios em soluções de acessibilidade e capacitação de 
recursos humanos. Na TTS Viajes, no departamento de Turismo 
de Vida Independiente, arma planos de viagens na medida para 
pessoas com qualquer tipo de deficiência. É membro voluntário 
da Rede de Turismo Inclusivo, que faz parte do IIDDI  - Instituto 
Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Incl
Email: nelidabarbeito@ciudad.com.ar
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Hermes Oliveira é cadeirante, piloto de Pa-

rakart patrocinado pela Revista Reação, estu-

dante de administração de empresas, autor 

do livro “Um motorista especial de carreta”.

www.hermespilotoblogsport.com.br

conquista

Taxista com deficiência:

S
er um taxista com deficiência no Brasil é uma corrida 
contra o tempo. Que já foi perdido ! 

Até que enfim, saiu o primeiro alvará para taxista 
paraplégico (cadeirante) que se tem notícia no nosso 
País, e foi na cidade de Taboão da Serra, na grande SP. 

Particularmente, conheci o motorista Reinaldo Luz em uma 
pista de Kart, onde ele ficou sabendo da minha luta para ser 
um taxista, e disse que iria tomar providências para ser um 
taxista também.

E ele foi à luta. Foi até a prefeitura de sua cidade e consegui 
falar com o Prefeito, Fernando Fernandes, que num ato cons-
ciente e louvável, logo liberou para Reinaldo um alvará de forma 
inclusiva. Agora o cadeirante Reinaldo Luz já trabalha com seu 
taxi próprio e está muito feliz ! Não só por ser um motorista 
de taxi reconhecido, mas também por ser um empreendedor.

Mas a pergunta é: e eu ? Que comecei há anos essa luta aqui 
na capital paulista... já tenho meu alvará ? Ainda não !!! 

Aqui na cidade de São Paulo/SP eu já falei com todo mundo 
que tinha e não tinha direito. Já procurei até o ministério do 
trabalho, ministério público, departamento de transporte público 
(DTP), e comuniquei a secretária de transporte (SPTrans). Já até 
participei do sorteio de 1.200 novos alvarás em 2012, que foi 
feito pela loteria federal, e até agora, nada !!!

Foi criado o projeto PL 436/2010 que destina 2% de vagas 
nos pontos de taxi, para taxistas com deficiência física ou mo-
bilidade reduzida em São Paulo/SP, desde que devidamente 
habilitados. O PL está em processo para ser votado na câmara 
de vereadores paulistana, mas isso pode demorar muito tempo. 
E para quem já perdeu tanto tempo com o veto que proibia que 
pessoas com deficiência pudessem trabalhar profissionalmente 
conduzindo um veículo ?  Será que o PL vai atender o nosso 
objetivo de ter alvará e poder participar do mercado de trabalho 
e ser um empreendedor ?

Eu já era habilitado na categoria E - profissional de carreta e 
ônibus articulado -  antes da deficiência (hoje sou paraplégico). 
Depois do acidente e da deficiência, fui rebaixado para a catego-
ria B. Desde então, estou lutando para voltar ao que era antes, 
um transportador empreendedor. Já tenho o curso Condutax e 
gestão de serviço de taxi – necessários para exercer a profissão 

na capital paulista - e ganhei o selo 
de profissional qualificado na esco-
la Sest/Senat. Agora, só me falta 
o secretário de transporte Jilmar 
Tatto e o novo prefeito paulistano, 
Fernando Haddad, me fornecerem um alvará inclusivo com 
urgência, seguindo o exemplo do prefeito de Taboão da Serra/
SP. Será ?!? A esperança eu não perco, nunca !

por Hermes Oliveira

uma corrida contra o tempo !
A posição da Prefeitura de São Paulo/SP

A Revista Reação procurou ouvir o secretário Jilmar Tatto, 
sobre a questão da concessão da alvarás para táxis destinados a 
motoristas com deficiência. A Coordenadoria de Comunicação 
da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de São 
Paulo enviou a seguinte nota: 

“A concessão de alvarás de estacionamento na cidade de 
São Paulo é feita através do Departamento de Transportes 
Públicos (DTP) da Secretaria Municipal de Transportes por 
meio de sorteio público. O último sorteio - que contemplou 
1.200 taxistas - teve início em agosto de 2011 e encerramento 
em abril de 2012 e foi realizado com base nos resultados da 
Loteria Federal. Ao final de cada concurso foram publicados os 
nomes dos inscritos contemplados no Diário Oficial da Cidade.

No caso do cadeirante que possui o Condutax, não há 
registro de reinvidicação de alvará neste sentido. Como men-
cionamos, a Prefeitura disponibiliza os alvarás por meio de 
sorteios, não podendo direcionar para setores da sociedade. 
Nestas condições, caso o profissional possua CNH em validade 
e consequentemente um Condutax em validade, ele poderá 
participar dos próximos sorteios”. Em relação ao Projeto de Lei 
nº 436/2010, de 16/09/2010, de autoria de Antonio Carlos 
Rodrigues, apresentado à Câmara Municipal Paulistana (des-
tina no mínimo 2% do total de vagas nos pontos de táxi para 
taxistas devidamente habilitados mas com deficiência física ou 
mobilidade reduzida e dá outras providências), a Secretaria 
informou não se pronunciará a respeito durante sua tramitação.



crônica

Avanços da tecnologia para inclusão:

D
iante de todos os avanços da tecnologia para inclusão 
não posso deixar de citar uma que muito me inspira a 
aquisição para maior liberdade e autonomia, não bas-
tasse a cadeira de rodas que muito bem dito em meu 
primeiro livro, traduz “meu andar sobre rodas”. Agora me 

vejo a sonhar com rodas e velocidade, não bastasse as 4 rodas de um 
carro reiterando que ando sobre rodas através de um automóvel, que 
me conduz onde eu quero, agora sonho com a velocidade e com ela 
a segurança. Então nesta última  feira Reatech em São Paulo, em abril, 
pude entre todas as tarefas realizadas de seminários, palestras, além de 
receber queridas pessoas no meu estande, ainda andar sobre outras 
rodas: as rodas de uma moto !

De longe eu contemplava como seria pilotar uma moto depois de 
20 de lesão medular, sendo que o máximo que pude antes da lesão 
foi pilotar uma “mobilete”. Naturalmente, o princípio de direção seria o 
mesmo, mas o que me inquietava era a questão do meu posicionamento 
num veículo em que todo o corpo parece comandar o equilíbrio, onde a 
espasticidade me instabiliza até na cadeira de rodas e por vezes se me 
descuido, caio da cadeira, chuto as pessoas e então passo pelas mesmas 
situações constrangedoras que qualquer espástico passa, quando alguém 

desconhece nossas reações num contexto social onde o que mais 
se destaca é a perna tremendo, e neste caso, a perna parece querer 
pisar no acelerador ao manifestar todos os tremores do clônus.

Assim preocupada com o conforto e a segurança em fazer meu 
teste-drive durante a feira, com aquela moto da Suzuki, tomei a liber-
dade de antes de me sentar,  pedir autorização para os responsáveis 

por Tatiana Rolim  

conforto, autonomia e segurança !

Olá, 

Quero lhe comunicar em "primeira mão",  
que acabo de fundar em Osasco - SP                                   
a AUTO ESCOLA DF.

Com a mesma habilidade, experiência, 
respeito e agilidade adquirida no mercado, 
durante os últimos 17 anos, ofereço os 
serviços que você já conhece e con�a. 
Aproveito para informar que continuarei 
atendendo a todos que me solicitarem, 
inclusive em São Paulo.

Como diferencial, hoje para alguns tipos de 
serviços, você não precisa nem comparecer 
em nossa unidade, pois iremos até você (da 
cidade de São Paulo). Como parte do                                 
reconhecimento que obtive ao longo desses 
anos, cada amigo e cliente que apresentar 
este comunicado, terá 10% de desconto 
para renovação de CNH, renovação de 
Laudos ou CNH especial.

Desde já agradeço pelo carinho e atenção,

Daniela Almeida

Diretora da DF Auto Escola

www.autoescoladf.com.br

Daniele Almeida
daniele@autoescoladf.com.br
11 7894-4247 ID 9*85344

contato@autoescoladf.com.br
11 3692-5064   11 3655-3296
11 7934-1794 ID 117*47285

Rua Padre Vicente Melillo, 1620
Jardim Oriental - Osasco/SP
CEP 06033-006
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Reencontrei a Tatiana Rolim na feira Reatech 2013 e no meio de 
tantas novidades, ela me surpreendeu com o pedido de avaliar o seu 
posicionamento em uma moto. Pensei: “moto ? OK!”. Aceitei de pronto 
seu convite para contribuir com a realização do seu sonho de andar sobre 
novas rodas. A Tati para quem conhece é sempre dinâmica e ativa, fez 
imediatamente a transferência para o banco da moto, tentou posicionar 
o pé na “pedaleira adaptada”, mas apareceram algumas dificuldades:  
como a pedaleira fica por fora da “carenagem da moto”, as pernas aca-
bam ficando com uma postura aberta, tentei  ajudar apoiando os pés na 
“pedaleira” (foto 1), então os joelhos tendem a fechar a perna (adução 
da perna) e a Tati parece afundar no assento (foto2), não pelo conforto 
da espuma, mas pela instabilidade ocasional que não foi impeditivo para 
ação seguida de ligar a moto e sair com o instrutor. No centro de um 
círculo, observava atenta cada curva, para direita e para a esquerda. Senti-
-me com algo apreensivo ao ver o instrutor abandonando o comando, 
mas ele tinha a avaliação prévia.

Apesar de um excelente recurso para a vida prática de algumas pessoas 
com condições motoras suficientes para comandar um veículo como 
este, também pude ter alguns questionamentos, que foram respondidos 
pelo próprio instrutor, mas que na minha condição de profissional ainda 
me deixa com uma inquietação, que serve como direcionamento para 
outras oportunidades em termos de acesso a estas informações que 
podem transformar os sonhos com mais segurança: como foram defi-
nidas quais seriam as adaptações necessárias para promover segurança 
e conforto para o motociclista ? Essas adaptações apresentam alguma 
regulagem (altura do banco), tipo de banco, tipo de encosto – com ou 
sem suportes laterais, comprimento da perna, posicionamento dos pés, 
cintos de segurança, a dirigibilidade, se ela poderá circular na rua como 
veículo já que ela é adaptada, quem seria responsável em regulamentar 
e autorizar o seu uso ?

Empresas, pessoas com criatividade/inventividade estão sempre crian-
do novos produtos, novas soluções, ou seja, as inovações. Muitos destes 
projetos são criados a partir de uma idéia. Mas isto está funcionando ? 

O meu olhar como fisioterapeuta e como pós-graduanda em tecnologia 
assistiva se abre para um ponto muito especial, a partir do questionamento 
principal: você sabe o que é desenho universal ? Dentro dos princípios 
básicos do desenho universal, citado por Silvana Cambiaghi, temos: 

1 - Uso equitativo (o design é útil para pessoas de capacidades 
variadas); 

2 - Flexibilidade no uso (o design acomoda uma ampla variedade de 
preferências e habilidades pessoais);

3 - Simples e intuitivo; 
4 - Tolerância ao erro (o design minimiza o perigo e as consequências 

adversas de ações acidentais ou não intencionais); 
5 - Baixo esforço físico (o produto pode ser usado com eficiência, 

conforto e com um mínimo de fadiga). 
Será que estes princípios básicos foram usados ?
A Terapeuta Ocupacional Maria de Mello, cita o termo: “Expertise: 

necessidade de apoio profissional qualificado na seleção e execução 
(configuração, montagem, aprender a usar etc) uma solução assistiva. 
Criação de uma solução individual, muitas vezes envolve competências 
e conhecimento altamente especializados, e em alguns casos é neces-
sária uma abordagem de uma equipe multidisciplinar e participação ativa 
do usuário e outros interessados (familiares, cuidadores, professores, 
empregadores, etc). Se este processo carece de competências e não é 
bem orientado, pode resultar no abandono dos dispositivos, desperdício 
de recursos, situação inalterada na deficiência da pessoa, e frustração 
para os usuários”.

Acredito que a ideia inicial em promover maior liberdade para pessoas 
com deficiência é importantíssima, mas acima de tudo devemos ter a 
consciência de estarmos utilizando de uma tecnologia que nos traga be-
nefícios de maneira segura, ergonômica, como qualquer outra tecnologia 
assistiva. Aí sim, posso aceitar o convite da Tatiana Rolim para pegar uma 
carona na sua moto.

A opinião profissional da Mary !

para apresentar minha amiga e fisioterapeuta Mary, e neste momento, 
parceira do evento, para analisar a minha posição, minha condição 
motora para futuramente, espero, poder adquirir uma moto como 
esta que veio para o mercado para realizar sonhos de pessoas que, 
como eu, após o acidente, nunca mais andaram sobre outras rodas 
que não tenha sido a cadeira de rodas ou carro.

Foi fantástico poder reviver a sensação do o vento sobre o parabrisa 
do capacete, sentir o prazer da liberdade, a intensidade da adrenalina 
de querer mais e a relutância interna do controle pela segurança que a 
moto proporciona, e assim conduzi a moto. Inicialmente acompanha-
da pelo instrutor que, competente e pacientemente, me reorientou 
o “be-a-bá” de pilotar uma moto, e em seguida me deixou pilotar 
sozinha sobre um círculo enorme para realizar o teste-drive. E no 
centro dele, estava a Mary, que acima de tudo, profissionalmente, 
apontou as seguintes observações no meu caso:  lesada medular, 
que pode contribuir ainda mais para outras pessoas que queriam 
realizar seu sonho.

A loja oferece o serviço de adequação postural, para quem adquirir 

a moto, mas no meu caso, eu levei a Mary, que além de conhecer 
minhas limitações, trabalhamos juntas na AACD por um longo período 
de quase 10 anos. Juntas fazíamos yoga e ela me alongava antes da 
sessão para eu conseguir realizar os exercícios, portanto quando eu 
comprar uma moto, será seguindo estes critérios para promoção do 
conforto, autonomia e minha segurança, sobre novas rodas:

Mary Haya é fisioterapeuta especialista em adequação postural respon-

sável técnica da empresa ADAPTTE.

E-mail: maryaya@gmail.com

crônica

Tatiana Rolim  é psicóloga, escritora e 
consultora em inclusão social e autora dos 
livros “Meu Andar Sobre Rodas” e “Maria de 
Rodas – Delícias e Desafios na Maternidade 
de Mulheres Cadeirantes”.
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Conheçam Lorena Prado, 
a mãe do João Pedro !

L
orena Prado é mãe do lindo Marcos, neurotí-
pico de 16 anos, e de João Pedro, autista de 
6 anos. Ela é casada com José Antonio, seu 
companheiro de luta. Além de mãe e esposa 
dedicada, coordena brilhantemente o Grupo 

“Autismo Jataí Goiás”, no Facebook, e dedica-se à causa 
do autismo de forma ativa. Suas colaborações ajudam 
a muitas pessoas a entenderem melhor o autismo e 
inspira a outras. Lorena coordena também um encontro 
mensal com famílias de autistas e suas reuniões são 
recheadas de informações e trocas de informações. É 
de tirar o chapéu !

Ela notou que algo estava diferente com o João Pedro 
desde que ele era bem novinho, pois era muito agitado 
e não dormia nem de dia e nem à noite. Chorava sem 
parar e, assim que começou a sentar, notou os movi-
mentos estereotipados. Outro traço, é que ele adorava 
enfileirar seus brinquedos.

Apesar de começar as diversas romarias a médicos, 
somente aos 4 anos de idade conseguiu uma consulta 
com um neuropsiquiatra, o qual diagnosticou João Pedro 
como autista, mas não deu nenhum laudo. Ao invés 
de se desesperar, ficou ALIVIADA, pois já havia corrido 
tanto atrás de uma resposta e imaginou tantas coisas 
ruins que o filho poderia ter, que quando recebeu a 
notícia do autismo foi como se tirassem um peso de 
suas costas. “Porém, o alívio passou e depois fiquei em 

por Anita Brito

Autismo tem novas diretrizes

O Ministério da Saúde lançou, em 03 de 
abril último, o Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo, a primeira política de saúde pública 
voltada especificamente para esses pacientes. O 
documento “Diretrizes de Atenção à Reabilitação 
das Pessoas com Transtornos do Espectro do 
Autismo” padroniza o atendimento de saúde 
para os autistas e faz parte das metas do Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência - Viver sem Limite. A cartilha é inédita 
e contou com a participação de especialistas, 
pesquisadores e entidades da sociedade civil. 
Com as diretrizes, toda a rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS) tem à disposição as orientações 
relativas ao cuidado da saúde dessas pessoas 
e suas famílias, em consonância com a Con-
venção da ONU sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência e da Lei 12.764/2012. O texto 
pode ser consultado em  www.saude.gov.br/
pessoacomdeficiencia. O documento, elaborado 
durante dois anos, traz indicadores do desenvol-
vimento infantil e sinais de alerta para facilitar o 
diagnóstico precoce da doença. Será distribuído 
para todas as unidades de saúde do país, a 
fim de auxiliar os profissionais  na identificação 
desses sinais. O próximo passo será traduzir 
essas orientações de forma mais didática para 
as famílias. Já foram publicadas diretrizes para 
Síndrome de Down, Pessoa Amputada, Triagem 
Auditiva Neonatal, Pessoa com Lesão Medular 
e Pessoa com Paralisia Cerebral. Até 2014, está 
prevista a elaboração das diretrizes terapêuticas 
sobre deficiência intelectual; deficiência visual; 
Acidente Vascular Encefálico (AVE); e Traumatis-
mo Cranioencefálico (TCE). Estima-se que 1% 
da população tenha algum grau de autismo. As 
principais características da doença são altera-
ções de linguagem e sociabilidade, o que de-
manda cuidados específicos, acompanhamento 
médico e reabilitação ao longo das diferentes 
fases da vida.



Anita Brito é escritora do livro “Meu filho ERA autista 
– A história real de um garoto que nasceu autista e que 
aprendeu a viver em dois mundos” (São Paulo, 2012). 
É Mestre em Dialogismo e Literatura pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e Licenciada em Língua e Lite-
ratura Inglesa e Norte Americana pela PUC-SP. Bacharel 
em Tradução, também pela PUC-SP, trabalha como 
professora desde 1990 e como consultora e tradutora 
desde 1995. É palestrante juntamente com seu filho 
Nicolas, autista de 14 anos. Juntos percorrendo o Brasil, 
ambos falam de “Autismo e Superação”. Atualmente, 
administra dois blogs sobre autismo e da workshops 
sobre “Autismo e Inclusão”. 

choque. Fiquei quatro dias e quatro noites de luto. Mas tinha 
que escolher: ou eu me fechava no luto, ou eu lutava pelo 
meu filho. Escolhi lutar! Graças a Deus, sou privilegiada, pois 
meu esposo e meu filho Marcos são meus companheiros e 
me ajudam demais. Tenho uma equipe multiprofissional que 
adotou o João como se fosse filho e todos dão o seu melhor 
para ajudá-lo da melhor forma”, conta Lorena.

“No começo, pensei que iria ter minha vida podada em 
todos os sentidos. Fiquei um tempo sem querer sair de casa, 
pois meu filho entrava em pânico só de pensar em sair, mas 
começamos a insistir e, com o tempo, ele foi ganhando 
confiança nas pessoas e começou a gostar de frequentar 
outros lugares. Hoje vamos a qualquer lugar com o João, 
mas, é claro, usando sempre o bom senso. No entanto, o 
que foi fundamental para que isso acontecesse foi a entrada 
dele na escola. Com o advento escola, pude presenciar uma 
das maiores conquistas de meu filho até hoje, que foi vê-lo 
alfabetizado. Confesso que ver meu filho lendo de tudo, ao 
menos para nós, é uma grandiosa conquista”, afirma a mãe.

Ela comenta que hoje, o que a deixa um pouco frustrada é 
não conseguir manter um diálogo com ele, embora já tenha 
melhorado 100%. Também, se sente impotente quando pen-
so no futuro: como será ? “Nem gosto na verdade de pensar 
muito nisso, mas rogo a Deus que me dê forças e muita vida 
para cuidar do meu filho e torná-lo o mais independente 
possível. Quero que meu filho seja feliz, independente de 
qualquer coisa. Eu não acredito em cura, mas sim em melhor 
qualidade de vida. Isso tenho certeza que é possível. Não 
sei qual a causa para o autismo e, na verdade, nunca me 
interessei muito por isso. Quero e sempre quis saber como 
agir com meu filho”, diz Lorena Prado.

 A primeira apresentação dele na escola foi inesquecível ! 
Foi um momento único e que trouxe extrema felicidade à mãe, 
pois seu filho estava ali, se apresentando. Outra coisa que ela 
diz que se lembrará para sempre, foi o fato de o João enten-
der tudo ao pé da letra. Já demos muitas risadas com isso.

Um dos poucos momentos de tristeza que tem, segundo 

ela, é quando chega na escola e vê o João isolado, corren-
do de um lado para o outro. “Isso, confesso, me dá aquela 
pontinha de tristeza. Apesar da tristeza, não desisto! A minha 
primeira fonte de inspiração para lutar mais e melhor, foram 
os grupos que me tornei membro na Internet. Lá, conheci 
pessoas que me fortaleceram e uma das minhas maiores 
fontes de inspiração foi ler o livro ‘Meu filho ERA autista – a 
história real de um garoto que nasceu autista e que aprendeu 
a viver em dois mundos’, da Anita Brito. Para mim, foi um 
divisor de águas”, lembra.

“Posso afirmar que sou profundamente feliz, pois hoje 
consigo ver o autismo como uma forma de aprendizado 
para mim e minha família. Cresci muito como ser humano e 
hoje me considero uma pessoa melhor, mais madura e mais 
forte”, reitera Lorena. 

A mensagem que essa mãe gostaria de deixar é: “inde-
pendente de como seu filho seja, o que realmente importa é 
o amor, pois é um sentimento tão sublime, que transpõe as 
maiores e mais grandiosas barreiras, sejam elas quais forem. 
Ame seus filhos e tenha muita paciência, pois tudo ocorre no 
tempo certo. Nem antes, nem depois. Toda minha força vem 
de Deus. Foi Ele quem me deu tanta força para lutar pelo 
meu filho e foi pela inspiração Divina que me veio a idéia da 
criação do Grupo ‘Autismo Jataí Goiás’, que hoje é a minha 
fonte de energia para continuar. A todos os membros do grupo 
o meu Muito Obrigada !!!”, finaliza Lorena.
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A 
história do comandante 
Carlos Santoro é única 
no Brasil: ele é o primei-
ro a pilotar helicóptero 
com uma prótese subs-
tituindo o braço direito. 

Talvez seja inédito também em outros 
países, porque não se tem notícias, pelo 
menos até agora, de outro caso similar. 

Ele conseguiu a autorização para voar 
com a prótese, oficialmente, depois de 
fazer, em novembro de 2011, em Goiâ-
nia/GO, o chamado voo de recheque, um 
procedimento obrigatório anual para todos 
os pilotos, a cargo da Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), realizado para 
reavaliar a capacidade de operação de 
uma aeronave.

Santoro nunca pensou em fazer outra 
coisa na vida, além de pilotar. Aos 24 anos 
já exercia a profissão, quando sofreu um 
grave acidente de carro em maio de 2010. 
Uma fratura exposta rompeu ligamentos 
importantes, impossibilitando uma cirurgia 
reparadora. Parte do braço direito preci-

sou ser amputada, procedimento feito no 
Hospital de Urgências de Goiânia. 

A decisão de voltar a voar, surpreenden-
temente, foi tomada logo após a cirurgia, 
na primeira conversa com a psicóloga do 
HUGO - Hospital Universitário de Goiânia: 
“Se ainda não existe, eu serei o primeiro 
piloto de helicóptero a voar com prótese”, 
afirmou o piloto, ao pedir que ela avisasse 
aos seus familiares que ele estava bem, 
e que o braço amputado não o tiraria da 
aviação, sua grande paixão.

Foi com essa determinação que ele foi 
fazer fisioterapia e terapia ocupacional no 
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (CRER), também um Goi-
ânia/GO, assim como o hospital (HUGO), 
também um organismo público de aten-
dimento. “Conheci o pessoal da oficina 
ortopédica, que queriam fazer uma prótese 
de mão para que eu aprendesse a usá-la 
no dia a dia”, conta Santoro. “Expliquei que 
era piloto de helicóptero e sugeri fazer uma 
prótese adaptada para pilotar a aeronave. 
E eles toparam o desafio”, lembra Santoro. 

Comandante Carlos Santoro
lição de vida

experiência de piloto de helicóptero com prótese no braço
é pioneira e exemplo de força e determinação...
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Paulo Henrique Machado: um sonho que vai se 
transformar em realidade !!!

Paulo Henrique 
Machado tem 45 
anos e há mais de 40 
mora em uma UTI do 
Hospital das Clínicas, 
em São Paulo/SP. Ele 
teve poliomielite com 
um ano e meio, que 
lhe tirou o movimento 
das pernas e, poste-

riormente, atingiu seu sistema respiratório, obrigando ao 
uso de um pulmão de aço. 

Sua história se tornou conhecida por causa de uma repor-
tagem no jornal Folha de São Paulo, de 27/05, em que ele 
contava sua vida e seu maior sonho: fazer uma animação 
em 3D para crianças, a série de desenhos “As Aventuras de 
Léca e Seus Amigos”. A ideia é mostrar a infância de sete 
crianças com deficiência, que já foram moradoras do HC. 
Hoje, apenas Eliana Zagui, a Léca, melhor amiga de Paulo, 
ainda mora na cama ao lado, os outros não sobreviveram. 
Ela ficou conhecida ao publicar o livro: “Pulmão de Aço - 
uma vida no maior hospital do Brasil”.

O texto falava que ele estava tentando angariar R$120 
mil por meio de um financiamento coletivo em um site na 
internet, mas que até 24/05 tinha conseguido apenas R$ 
8.800. A resposta dos leitores veio rápida: em 30/05, o 
jornal publicou uma nova reportagem anunciando que o 
total pretendido já tinha sido atingido com as doações de 
1.612 pessoas.

Paulo comemora: “Vamos começar a assinar contratos, 
falar com produtoras. Alguns estúdios de som já me pro-
curaram querendo ajudar. Tem uma amiga que fará a trilha 
sonora, outro amigo que vai dublar um dos personagens. 
Agora é colocar o time em campo”, declarou ao jornal.

“Ao colocar as histórias das nossas vidas, minha ideia é 
que as crianças possam assistir e aprender que as pessoa 
com deficiência, numa cadeira de rodas, não é tão diferente 
assim. As histórias também contam sobre passeios que 
fiz ao Playcenter, ao circo, por exemplo. Já roteirizei cinco 
histórias. Meu objetivo é finalizar a primeira temporada com 

13 roteiros. Cada episó-
dio tem 12 minutos. Se o 
vento continuar sopran-
do, outras temporadas 
virão. E se as pessoas 
gostarem, nada impede 
que um dia vire um longa 
metragem”, sonha Paulo. 

A novidade foi feita em conjunto: “Eu falava da minha 
necessidade e eles faziam as adaptações com o que eu 
pedia, até chegarmos ao quarto modelo de prótese para eu 
poder voltar a voar”. O teste do primeiro modelo aconteceu 
apenas quatro meses após o acidente. “Oito meses depois 
do acidente eu já estava voando com a prótese definitiva em 
total segurança”, afirma o comandante.

“A prótese nada mais é do que uma extensão do meu 
braço. Ela é ligada ao comando de voo chamado Cíclico, que 
é responsavel pela estabilidade direcional da aeronave - para 
frente, para trás, para os lados e parado, tudo controlado pelo 
braço direito com a prótese”, explica Santoro. “Atualmente voo 
em Marabá, no Pará. Graças a Deus, nunca tive problemas 
com ninguém por causa da prótese, mas vejo que, às vezes, 
algumas pessoas se assustam quando vão voar pela primeira 
vez comigo, mas depois costumam elogiar bastante”, afirma.

“Sempre tive na Fé a certeza que iria voltar a voar. Só 
pensava que se para tudo tem um jeito, para isso teria tam-
bém. E tive a ajuda da família, principalmente, que sempre 
acreditou em mim”, garante o comandante. “As pessoas que 
estão à nossa volta fazem muita diferença na hora de tomar 
qualquer decisão. Muitas delas chegaram, depois do acidente, 
falando para eu ir fazer faculdade, ir mexer com outra coisa. 
Eu sempre tive na cabeça que queria voltar a voar e que iria 
fazer de tudo para isso”, assegura.

Como mensagem final, ele deixa um recado para quem 
está ao lado dos que passam por algo assim: “Nunca de-
sanime ou tire uma ideia da cabeça dessa pessoa por mais 
estranha, diferente e louca que pareça. Mesmo que você 
saiba que vai dar errado, mesmo assim, tente junto, até ela 
mesma ver seu limite e mudar de ideia”, recomenda o piloto. 
Para as pessoas numa situação similar a dele, aconselha: 
“Encare a recuperação como um compromisso e não fique 
parado. Lembre que tem gente que nasce sem e nunca teve 
a oportunidade de usar um membro”. Ele continua com seu 
sonho: “Pretendo continuar voando na aviação executiva,” 
finaliza.
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PROFISSIONAIS DA SAÚDE

ESTUDANTES

Palestras Confirmadas
Relação de Palestras e Palestrantes no Congresso 2013

Presidente da Comissão Científica: Peter Kuhn

www.abotec.org.br/congresso_2013

Congresso Brasileiro ABOTEC, ISPO-Brasil
e ISPO-CONE-SUL de Próteses, Órteses Ortopédicas e Reabilitação

31 de Julho a 2 de Agosto de 2013, em São Paulo - Brasil,
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O que são Próteses e Órteses ?

Ortesista e Protesista Ortopédico: mais de 90% da população brasileira conhece alguém 
que precisa ou precisou dos serviços deste profissional. Mas, quem é e o que faz esse pro-
fissional ? Primeiro vamos dizer, de forma simples, o que são órteses e próteses ortopédicas:

 
ÓRTESES

São aparelhos ou equipamentos que auxiliam o membro, isto é, ajudam a sustentar, 
estabilizar, imobilizar ou corrigir alguma parte do corpo humano. Veja alguns exemplos de 
órteses: Palmilhas, Coletes, Talas, Joelheiras, Tipoias, Tornozeleiras etc.

          
PRÓTESES

São aparelhos e/ou equipamentos que substituem partes do corpo humano. Veja alguns 
exemplos de próteses: Pernas Mecânicas, Braços Mecânicos etc. Nestes casos a nomencla-
tura correta é: Prótese de Membro Inferior e Prótese de Membro Superior.

E quem é o profissional Ortesista e Protesista ?
 Agora, vamos falar do profissional Orte-

sista e Protesista Ortopédico:

ORTESISTA PROTESISTA 
ORTOPÉDICO

É o profissional capacitado para fazer ór-
teses e próteses ortopédicas. Ele não faz 
apenas um trabalho técnico de montagem 
de partes e componentes ou processos arte-
sanais de modelagens, mas uma amplitude 
de funções. Veja:

1) Avalia o paciente que vai utilizar a ór-
tese ou prótese ortopédica indicada pelo 
profissional responsável pelo diagnóstico e 
tratamento.

2) Define que tipo de técnica utilizará 
para a tomada de medidas, modelagens, 
construção e posterior adaptação desse equi-
pamento ortopédico ao paciente.

3) Compõe a equipe multidisciplinar res-
ponsável pela reabilitação de pacientes com 
deficiência. Essa equipe decide da necessi-
dade de uma simples palmilha para pessoas 
com uma perna menor que a outra, até às 
sofisticadas próteses biônicas.

A PROFISSÃO
Mesmo diante de tanta responsabili-



Brasil: o centro da reabilitação mundial
com órteses e próteses ortopédicas 

O Brasil será o centro do mundo no 
segmento de reabilitação com órteses e 
próteses ortopédicas entre os dias 31 de 
julho e 2 de agosto, com o Congresso 
Brasileiro ABOTEC e ISPO-Brasil. Pela 
primeira vez o país realiza um congresso 
com parceria internacional, que vai pro-
mover a integração entre profissionais 
ligados à reabilitação: cirurgiões, fisio-
terapeutas, lojistas, desenvolvedores de 

Congresso realizado pela ABOTEC e ISPO Brasil em São Paulo/SP,
reunirá especialistas do mundo todo !

Convenções do Anhembi) foi cuidado-
samente escolhida pela ABOTEC para a 
realização do Congresso, para que possa 
atrair o maior número possível de auto-
ridades, especialistas e empresas, afim 
de oferecer aos mais de 20 milhões de 
pacientes de órteses e próteses ortopé-
dicas do Brasil, tudo o que há de melhor 
em termos de tecnologia e técnicas de 
reabilitação. 

Joaquim Cunha
Presidente da ABOTEC

dade, a função de Ortesista e Protesista 
Ortopédico não é reconhecida e nem 
regulamentada no Brasil. A ABOTEC tem 
um Projeto de Lei - PL 5635/2005 - em 
tramitação na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, visando a regulamentar a 
profissão.

A regulamentação profissional não 
é a única luta da ABOTEC. Colocamos 
também em evidência a essencial ne-
cessidade de formação acadêmica do 
profissional em nosso País. Veja o quadro 
que nos é apresentado atualmente: Es-
tatísticas do Governo Brasileiro indicam 
que temos 45 milhões de brasileiros que 
necessitam de algum tipo de “tecnologia 
assistiva”. Desse número, a ABOTEC esti-
ma que mais de 20 milhões precisem de 

tecnologia, entre outros.
O Congresso será realizado juntamente 

com a Reabilitação Feira e Fórum, uma das 
maiores do setor de reabilitação do mundo, 
e deve reunir 1.000 visitantes. Entre os con-
vidados já confirmados, estão nomes de 
especialistas das mais variadas patologias 
da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, 
França, Holanda, Inglaterra e Portugal.

A cidade de São Paulo (Palácio de 

órteses ou próteses ortopédicas. O fato 
é que, para atender essa demanda, con-
tamos com menos de mil profissionais 
Ortesistas Protesistas Ortopédicos em 
todo o País e, destes, apenas 10% têm 
uma formação acadêmica, mas ainda não 
são reconhecidos.

Este quadro aponta para a imprescin-
dível necessidade de formação de novas 
pessoas na área. Entretanto, constatamos 
o grande risco dessa instrução e capaci-
tação inadequada de profissionais, pela 
existência de cursos técnicos classificados 
de “relâmpago” por cumprir um período 
e carga horária pequena, visando formar 
apenas o profissional auxiliar de proces-
sos de fabricação de órteses e próteses 
ortopédicas, e não a profissionais capa-

citados para avaliar pacientes, compor a 
equipe multidisciplinar de reabilitação e, 
principalmente, a ortetizar ou protetizar 
pacientes.



88 artigo por Carlos Roberto Perl 

Um relato, uma boa noticia, um protesto !

M
ais uma Reatech se realizou em abril 2013. O 
INIS - Instituto Nacional de Inclusão Social de 
Pessoas com Deficiências e Mobilidade Re-
duzida, juntamente com o Projeto Mães Gua-
rapiranga, se fizeram presentes com diversas 

ações, graças à soma de parceiros da maior importância, como: 
a Revista Reação já tradicional no seu apoio; o IAD - Instituto 
Anjos de Deus, com Rosana Cruz e equipe; o CAOIC - Centro 
de Apoio e Orientação sobre Implante Coclear; o Centro Auditi-
vo TELEX; o movimento “Encontrinho” de pessoas usuárias de 
Implante Coclear; Adriana Ueda/Blog do Guile e a Síndrome de 
Angelman, e a Operação Conta Gotas.

Na quinta-feira dia 18 de abril e na sexta-feira dia 19, o IAD 
apresentou no picadeiro da feira, sua tradicional expertise na 
Equoterapia, com seus cavalos primorosamente enfeitados, para 
alegria de todos. Também na sexta-feira no estande do INIS, em 
parceria com a Editora FUNEC, representada na ocasião por Nayra 
Caliope, foi realizado o lançamento do livro: “Equoterapia – Teoria 
e Prática no Brasil”,  produzido com a participação marcante de 
um grupo diversificado de profissionais de vários centros de 
equoterapia do país. Também ficam os agradecimentos a Geral-
da A. Otone/ABCCMM – Assoc. Bras. dos Criadores de Cavalos 
Mangalarga Marchador e ao senhor Carlos H. W. Guerra, que 
tornaram este evento em mais um marco para a Equoterapia.

O IAD com a Rosana Cruz e a Cíntia Pólo, além do trabalho 
no picadeiro atendendo todas as pessoas interessadas em ter 
sua primeira experiência em equoterapia, também estiveram 
presentes no estande no sábado e no domingo, prestando infor-
mações e esclarecimentos sobre Equoterapia aos interessados.

Sábado, dia 21 de abril, foi realizado o Fórum: “Junte-se à 
Acústica”, uma ação inédita na história da Reatech, tendo como 
enfoque a pessoa surda ou com deficiência auditiva usuária da 
Língua Portuguesa (surdo-oralizado), tendo na sua organização: 
Carminda Marçal, Clarice Kammer Perl, Andréa Cortez Alvarez e 
Carlos Perl, com a colaboração de Ronner Dayvison. Os temas 
abordados foram: “Deficiência Auditiva” apresentada por Cris 
Onuk e Andréa Cortez Alvarez; “Próteses Implantáveis - Baha e 
Implante Coclear, apresentada pela Diana Costa Sampaio, Cris 
Onuk, Lak Lobato e Carminda Marçal; “Tecnologia Assistiva - Sis-
tema FM, apresentado pela equipe da Telex; ‘Dynamic Sound 
Field”, apresentado pela equipe da JA; “Áudiodescrição – Barreiras 
Atitudinais”, apresentada pela Rô Barqueiro; “Deficiências Sensó-
rias e as Políticas Públicas”, com os ativistas: Lak Lobato, Marcos 
Bandeira, Diana Costa Sampaio, Carminda Marçal, Carlos Perl, 
havendo uma interação com o público presente. Na abertura, 
marcaram presença a Dra. Mariane Pinotti - Secretária Municipal 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo/SP e Tuca Munhoz, 
seu Secretário Adjunto, cadeirante e um grande ativista do mo-
vimento das pessoas com deficiências há muitos anos. O Fórum 
“Junte-se à Acústica” contou ainda com o apoio da Dra. Linamara 
Rizzo Battistella - Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo,  uma grande incentivadora das 
ajudas técnicas em nosso País. Tivemos também a improvisada 
apresentação do jovem cantor implantado Coclear, o Diego, uma 

adorável criança de 4 anos que demonstrou que a inclusão é 
plena com ajudas técnicas. O organizador da feira, José Roberto 
Sevieri também brindou o público presente do Fórum com uma 
dinâmica fala. Não podemos deixar de agradecer a pessoa da 
jovem Malú Sevieri, que se não fosse seu apoio e dedicação 
este maravilhoso Fórum não seria realizado. E como o foco do 
Fórum foi a informação, a equipe da Revista Reação, trabalhou 
incansavelmente para que não falta-se exemplares da Revista 
no auditório, nosso muito obrigado ao amigo e editor Rodrigo 
Rosso. O Fórum “Junte-se à Acústica” é um fórum permanente.

No sábado também se realizou no estande do INIS/Projeto 
Mães Guarapiranga/IAD, o “Encontrinho”: movimento de pesso-
as implantadas Cocleares que prestam esclarecimentos sobre o 
Implante Coclear pela visão dos usuários, diminuindo as dúvidas, 
incertezas e aflições que envolvem essa maravilhosa ajuda téc-
nica que é o Implante Coclear. O “Encontrinho” é organizado por 
Carminda Marçal e Andréa Cortez Alvarez, que desde 2009 é 
representante do CAOIC - Centro de Apoio e Orientação sobre 
Implante Coclear, e pelo Ronner Davyson. Estes “Encontrinhos” 
acontecem nos quatro cantos do nosso Brasil. 

Durante os 4 dias de feira tivemos no estande a presença 
da equipe da TELEX,  sob a coordenação da incansável Patrícia 
Mourad, que apresentaram as mais modernas soluções audi-
tivas, montado também um cadastro para no pós-feira prestar 
informações complementares que em virtude da grande procura 
de público, não puderam ser prestadas no evento.

  Outra presença constante no trabalho de inclusão do surdo 
usuário da Língua Portuguesa nestes 4 dias de feira foi a do 
amigo Marcos Bandeira, que é surdo e profundo usuário de 
aparelho auditivo em ambos os ouvidos. Ele é oralizado. Marcos 
Bandeira trabalha no Ministério dos Transportes em Brasília/
DF e é um ativista incansável do movimento das pessoas com 
deficiências, e que, por muitos anos, atuou brilhantemente 
no CONADE, além de atuar na defesa dos surdos usuários da 
Língua Portuguesa.

O projeto “Mães Guarapiranga”, sob a brilhante coordenação 
de Clarice Kammer Perl,  divulgou seu trabalho de inclusão de 
pessoas com deficiências, crianças,  jovens e adultos no lazer 
e em contato com a natureza, na preservação do Meio Am-
biente, na orientação dos Direitos e Deveres das pessoas com 
deficiências e oficinas de trabalhos manuais. O projeto “Mães 
Guarapiranga” é realizado no Parque Ecológico Guarapiranga, 
na zona sul da capital paulista.

   Uma boa noticia: o movimento dos surdos usuários da 
Língua Portuguesa venceu mais uma barreira... o SUS anunciou 
através de uma portaria que está  disponibilizando em sua lista, 
o sistema FM (gratuitamente) no máximo em 6 meses, para 
usuários de aparelhos auditivos e implantados cocleares, crianças 
e adolescentes na faixa etária entre 5 a 17 anos, que estiverem 
matriculados na rede de ensino privado ou governamental. Já é 
um grande avanço. Mas temos que continuar a trabalhar para 
que todos os surdos usuários da Língua Portuguesa tenham o 
direito à ajuda técnica fornecida pelo SUS, sem limite de idade 
ou se estão ou não estudando.



Um protesto: falando em SEM LIMITES, um problema que 
continua criando sérias barreiras na Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, é o limite de R$ 70 mil na isenção de ICMS na 
compra de veículos 0Km e a exclusão dos veículos utilitários 
(pick-ups) nessas isenções de IPI e ICMS para aquisição por 
pessoas com deficiências e seus familiares. Sem falar na au-
sência de nenhum desses benefícios para os surdos.

 Vale lembrar que a Convenção sobre os direitos das Pesso-
as com Deficiências – Decreto Legislativo 186/08 com status 
de Norma Constitucional em seu artigo 9 – Acessibilidade, 
parágrafo 1, fala aqui colocado de forma resumida: “Os Esta-
dos Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar as 
pessoas com deficiências o acesso, em igualdade de oportuni-
dade com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte... 
tanto na zona urbana como RURAL”... Isto posto, o transporte 
público acessível na zona urbana é ainda muito precário, e 
praticamente INEXISTENTE na zona rural, onde se usam os 
chamados veículos utilitários, as pick-ups, por exemplo. Então 
porque não contemplá-las no benefício ?!?

Em um país como o Brasil, que é campeão nos tributos 
(impostos), as isenções de impostos – IPI, ICMS, PIS, CONFINS 
- não são benefícios e sim uma forma de igualdade. Já que os 
transportes públicos acessíveis são precários e são também 
verdadeiras latas de sardinhas onde pessoas com mobilidade 
reduzida não tem a menor possibilidade de exercer seu direito 
constitucional de IR e VIR, tamanho o excesso de lotação.

Voltemos a citar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiências - Decreto 186/08 no seu artigo 5 – Igual-
dade e a não descriminação. Num Brasil onde existe o plano 
“Viver sem Limites”, esse absurdo de limite de R$ 70 mil para 
a isenção de ICMS na compra de veículos 0Km  é inaceitável 
e absurda !

Os governos estaduais deveriam refazer seus cálculos. 
Senhores economistas ajudem... A equação é simples: todos 
os produtos no Brasil tem impostos altíssimos. Quanto maior 
o consumo maior a taxa de crescimento do País, e maior 
a arrecadação.  Senhores Governadores, sejam espertos, a 
pessoa que se locomove por conta própria não usa o bilhete 
único (um gasto a menos para o orçamento público). Quando 
a pessoa se locomove sem barreiras, compra mais roupas, 
gasta combustível, vai a restaurantes (ajuda a gerar empregos 
e mais renda = mais gente pagando impostos). E estão, por 
fim, promovendo a igualdade. Estão, no fundo, gerando mais 
arrecadação direta e indireta.

Vamos extirpar limites de valores, tempo de duração e tipos 
de veículos nas isenções de IPI e ICMS na compra de veículos 
0Km por pessoas com deficiências !!!

Vamos procurar de verdade: VIVER SEM LIMITES !!!
E fica aqui um pensamento para todos: “Os grandes homens 

são os que realizam e principalmente os que sonham”...  

notas

Ficará mais fácil para cegos entenderem um movimento 
de dança ou surdos decifrarem uma fala no teatro. A Se-
cretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado da 
Cultura, anunciaram investimento no valor de R$ 2 milhões 
para estimular a adoção de recursos de acessibilidade em 
produtos culturais. 

Desse total, R$ 1,2 milhão do orçamento da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência será repassado para 
a Secretaria da Cultura a fim de possibilitar a adaptação de 
espetáculos em teatros como Sérgio Cardoso, São Pedro e 
Teatro de Araras, além do Festival Paulista de Circo (Piracica-
ba) e adaptação de produções da São Paulo Companhia de 
Dança e do programa Ópera Curta (28 cidades do interior e 
litoral terão espetáculos).

Dentro deste valor, ainda está incluído o lançamento de 
editais específicos do ProAC – Programa de Incentivo à cultura 
do Estado – que apoiará financeiramente iniciativas inde-
pendentes que busquem promover a acessibilidade a bens 
culturais. Os R$ 800 mil restantes serão para investimento 
em convênios com bibliotecas municipais para possibilitar 
a compra de equipamentos e livros acessíveis. “O espaço 
da cultura é absolutamente necessário para solidificar os 
direitos de todos os humanos. Educação é importante e a 
gente não abre mão, assim como a saúde, mas é a cultura 
que constrói a cidadania, é ela que faz com que cada um de 
nós reveja nossa história, nossos laços e olhe para o futuro”, 
afirmou Linamara Rizzo Battistella, secretária dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. “Esse Programa vem mostrar que 
não precisamos apenas de rampas para tornar um local 
acessível. Precisamos permitir que o acesso aos conteúdos 
dos bens culturais seja pleno para que a inclusão da pessoa 
com deficiência seja de fato exercida”, completou o secretário 
da Cultura, Marcelo Mattos Araujo.

SP terá programa de acessibilidade para cultura

Carlos Roberto Perl é presidente do INIS, 
Consultor da Comissão dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência da OAB/SP, membro do Conselho 
de Surdos, Consultor Técnico da Revista Reação 
e palestrante.
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Moda Universal

por Silvia de Castro   

V
amos conhecer um pouco mais sobre Moda 
Universal, que está relacionada com o Desenho 
Universal, o qual segundo o projeto pioneiro da 
Universal Ron Mace, desafiou convenções e forne-
ceu base de design para um mundo mais utilizável. 

Ronald L. Mace (1941-1998), foi um arquiteto norte-americano 
que se dedicou ao tema de acessibilidade e criou o termo “de-
sign universal”, para se entender que as criações de produtos e 
construções de ambientes, devem ser estéticas e utilizáveis por 

BLUSA 
Modelo solto, que pode se tornar mais ajustada, graças ao botão 
e a “casinha de pano” colocada nas costas, na altura da cintura·.
Outras características da peça: 
- A abertura total das costas, com transpasse e também abo-
toamento no decote, agrega praticidade e facilitação do vestir, 
tanto pela própria usuária, como em casos de cuidadores que 
vestem a pessoa com limitação de movimentos; 
- Indicado para mulheres de diferentes idades, estilos e habi-
lidades;
- Tecido de crepe chiffon plissê (100% Poliéster)

CALÇA 
Modelo com elástico na cintura(vestindo as duas modelos)
Características da peça:
- O elástico na cintura agrega praticidade e facilitação do vestir;
- Indicado para mulheres de diferentes idades, estilos e habi-
lidades;
- Tecido em Malha (90% Poliamida e 10% Elastômero, também 
conhecido como elastano) que agrega conforto e maleabilidade; 

todas as pessoas na maior medida possível.
E com esta mesma ideia, desenvolvi as roupas que foram 

vestidas por Iracy de Rossi Castro, 76 anos, modelo da Terceira 
Idade e também por Vivian Genari, 21 anos, modelo, atriz e 
maquiadora profissional, fotografadas por Kica de Castro. Esta 
quebra de paradigmas se deu a partir do momento que uma 
mesma criação pode atender duas representantes de estilos e 
idades tão diferentes.  Vejam os detalhes facilitadores do vestir 
e ainda um botão que muda o visual da peça. 



moda e estilo

Silvia de Castro é professora, consultora e estilista de moda, especializada 

em moda e estilo para pessoas com deficiência.

Email: scestiloterapia@gmail.com

Blog: www.estiloterapia.com.br

Esta concepção de criação e desenvolvimento de pro-
dutos precisa ser implantada nas Escolas Técnicas e de 
Ensino Superior da Área de Moda, para que surjam no 
mercado, profissionais com esta percepção de criação e de 
modelagem e então desenvolverem produtos que atendam 
ao maior número de pessoas, com suas diferenças, tanto 
de idade, estilo e capacidade. Como no modelo da blusa, 
às vezes um simples botão, pode alterar o visual de uma 
peça, basta usar a criatividade e muita vontade para que 
a verdadeira inclusão aconteça efetivamente. Ressaltando 
ainda que cresce a cada dia, o número de pessoas da Ter-
ceira e Quarta idades, tornando esta realidade de inclusão 
uma necessidade urgente. 

Vamos todos nos unir e continuar nesta luta ! 

VESTIDO 
Modelo “cashcouer”
Características da peça:
- Não tem abotoamento, é transpas-
sado, agrega praticidade e facilitação 
do vestir;
- Indicado para mulheres de diferentes 
idades, estilos e habilidades;
- Tecido em Malha (Visco-lycra, com 
96% Algodão e 4% Elastômero, tam-
bém conhecido como elastano) que 
agrega conforto e maleabilidade;

Da esquerda para direita:

A fotógrafa Kica de Castro, a professora e estilista de moda Silvia de Castro, 
a modelo Iracy de Rossi Castro, a modelo e maquiadora Vivian Genari.
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Muitas atividades e participações em eventos importantes 
marcam a comemoração de 3 anos de vida da ABRIDEF !!!

A
s últimas semanas foram repletas de atividades para 
os membros da ABRIDEF - Associação Brasileira das 
Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços 
para Pessoas com Deficiência. Pela 3ª vez, a entidade 
esteve presente na REATECH - Feira Internacional 

de Tecnologias Em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, evento 
onde a entidade nasceu, em abril de 2010. A REATECH ocorreu 
como sempre, no Centro de Exposições Imigrantes, na cidade de 
São Paulo/SP, de 18 a 21 de abril de 2013. 

Durante o evento, a entidade promoveu a sua reunião mensal e 
aberta em um dos  auditórios da mostra, onde associados e diretoria 
aproveitaram para comemorar os 3 anos de atividade da ABRIDEF e 
apresentar uma prestação de contas dos trabalhos realizados nesses 
primeiros anos de vida, conquistas e projetos. Estiveram presentes 
empresários, associados, diretoria e representantes de três esferas 
do governo: municipal e estadual (SP) e federal. “Foi uma honra 
poder contar nessa comemoração, com a presença de autoridades 
que acima de tudo, são amigos queridos nessa trajetória, como o 
Antonio José (Conade e Secretaria Nacional da PcD), o secretário 
adjunto do Estado de SP Marco Antonio Pelegrini, e da cidade de 
São Paulo Tuca Munhoz... as queridas deputadas federais Rosinha da 
Adefal (AL) e Mara Gabrilli (SP), que deixaram também o carinhoso 
abraço de outro grande parceiro, o deputado federal Otávio Leite 
(RJ) que não pode estar presente, enfim... tanta gente boa e que 
contribuiu e contribuem e continuarão sempre ao lado da ABRIDEF, 
pois fazem parte do nosso trabalho e lutam ao nosso lado em busca 
de conquistas para o setor”, comenta Rodrigo Rosso, presidente da 
ABRIDEF. A participação da entidade na REATECH foi marcada por 
muitas reuniões com empresas e lideranças do setor, interessadas 
em fazer parte da associação. 

Já no dia 13 de maio, a Comissão de Acessibilidade da ABRIDEF 
se reuniu na sede da entidade para levantar assuntos capazes de 
ajudar a dar mais visibilidade para o tema e para a entidade na 
imprensa. Estiveram presentes: Robson Gonzales da Arpa Acessi-
bilidade, Mariana Alves da Andaluz Acessibilidade,  a coordenadora 
da Comissão Iremar Masano, presidente da VSB – Vivendo Sem 
Barreiras, e a Superintendente da ABRIDEF Mara di Maio. Juntamente 
com a assessoria de imprensa da associação.

Além disso, em maio também aconteceu em São Paulo a 20ª 
edição da feira HOSPITALAR, a maior feira do segmento na América 
Latina. E a ABRIDEF paticipou com um estande, distribuindo folders, 
anunciando as últimas ações da associação, atendendo e fazendo 
contatos importantes, passando muita informação para os visitantes. 
Empresas e outras entidades interessadas em parcerias com a enti-
dade procuraram a ABRIDEF na mostra. Muitos contatos foram feitos 
e novos associados passaram a fazer parte da entidade. Também 



durante a HOSPITALAR, Rodrigo Rosso, presidente da entidade, foi 
um dos entrevistados no Portal Profissão: Saúde, conduzido pelo 
apresentador Fernando Mattos. O principal assunto, como não 
poderia deixar de ser, foi o “Selo de Qualidade ABRIDEF”, que está 
sendo desenvolvido pela entidade com o apoio do INMETRO e o CTI. 

Ainda sobre o tema “certificação”, em busca da normatização e 
certificação dos serviços de Tecnologia Assistiva no Brasil, a Dra. Maria 
de Mello, Diretora Científica da ABRIDEF,  realizou um levantamento 
junto aos contatos internacionais e se deparou com a CARF Interna-
tional (www.carf.org), uma organização mundial sem fins lucrativos 
de acreditação de serviços  de continuidade de cuidado, incluindo 
serviços de medicina de reabilitação. No dia 28 de maio, ocorreu 
então na sede da ABRIDEF em São Paulo/SP, a primeira reunião 
da entidade com a representante da CARF na América Latina, a Sra. 
Paola Lucesoli de Valyi, que fica sediada em Buenos Aires, Argentina.  
Na ocasião, ficou acertado que as instituições se apoiarão em suas 
missões, e a ABRIDEF formalizará um convite à CARF para que ela 
se torne também uma associada da ABRIDEF, para que as duas 
entidades possam trabalhar lado a lado se ajudando mutuamente 
em suas funções. “Essa é mais uma grande parceria que se forma”, 
comemora Mara di Maio, superintendente da ABRIDEF.

O próximo compromisso da ABRIDEF é a participação na Feira 
+ Fórum REABILITAÇÃO, que acontecerá mais uma vez na capital 
paulista, no Centro de Convenções do Anhembi. A entidade terá um 
estande durante a mostra com a “Ilha da ABRIDEF”, onde algumas 
empresas associadas estarão expondo neste espaço os seus pro-
dutos e serviços. Várias empresas associadas terão seus estandes 
próprios durante a feira, que também contará com um importante e 
necessário encontro promovido durante a mostra, entre a ABRIDEF 
e a ANVISA. Vamos aguardar e acompanhar !!!

SEMINÁRIO DO LIVRO BRANCO DE 
TECNOLOGIA ASSISTIVA: DESAFIOS E 
PROPOSTAS

No último dia 10 de junho, o presidente da ABRIDEF, 
Rodrigo Rosso, fez uma apresentação apontando os “desa-
fios e propostas no âmbito da fabricação e comercialização 
dos produtos de Tecnologia Assistiva”, no Seminário do Livro 
Branco de Tecnologia Assistiva, que ocorreu no Novotel São 
Paulo Jaraguá Conventios, no centro da capital paulista, com 
a presença e participação de importantes lideranças do se-
tor, formadores de opinião, representantes de entidades, do 
governo e da sociedade civil.

A realização do evento foi do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI), através da Secretaria da Ciência 
e Tecnologia para Inclusão Social(SECIS). Estes seminários 
fazem parte das ações Pesquisa e Desenvolvimento de Tecno-
logia Assistiva (TA), CNPq solicitada pela Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) e realizada em 
parceria com o Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL). E 
tem por finalidade contribuir com subsídios e embasamento 
para a elaboração do Livro Branco de Tecnologia Assistiva 
no Brasil, que deverá sinalizar os principais desafios a serem 
enfrentados no âmbito da TA no país, assim como apontar 
propostas para superação desses desafios. 

Os interessados também puderam assistir a transmissão 
pela Internet conforme programação no link no site do ITS 
Brasil.

No dia 10 de junho, palestraram no evento: Marisa Gazoti 
Cavalcante de Lima - Presidente do ITS; Oswaldo Baptista 
Duarte Filho - Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Inclusão Social; Antônio José Ferreira - Secretário Nacio-
nal de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
Vera Mendes - Coordenadora da Área Técnica do Ministério 
da Saúde; Martinha Clarete Dutra dos Santos - Diretora de 
Políticas Educacionais Especiais do MEC; Victor Pellegrini Mam-
mana - Diretor do CTI Renato Archer e do Centro Nacional de 
Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA); Yuri Rafael Della 
Giustina - Diretor do Departamento de Políticas de Acessibi-
lidade de Planejamento Urbano; Rodrigo Rosso - Presidente 
da Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de 
Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência (ABRIDEF) 
e Rodrigo Pinheiro Vilela, da Associação Amigos Metroviários 
dos Excepcionais (AME). O evento se seguiu pelo dia 11, com 
a exposição dos trabalhos realizados nos seminários regionais.
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94 mulher por Márcia Gori 

O que a mulher moderna procura ???

E
sta pergunta ultimamente vem me perseguindo, obrigan-
do-me a questionar e a observar mais o comportamento 
da mulher em seu convívio social e o que mais me sur-
preende que passam anos, séculos, a mulher trabalha, 
estuda, tem carreira profissional, entretanto ela ainda 

conserva a mesma ideia, objetivos de encontrar uma pessoa que 
a complete, se sujeitando, em muitas ocasiões, a qualquer coisa.

Sabe aquela vontade de viver um grande amor, mas com cara, 
calor e loucura de paixão ? Pois é, seria bom se acontecesse isso 
todos os dias, contudo cada coisa em seu devido lugar, pois amor 
não se mistura com paixão. Ou se mistura ?

Certa vez, me falaram que a paixão dura três meses intensa-
mente, aquela sensação de morte sem o objeto de desejo, falta 
o ar sem a pessoa, falta vontade de viver, mas se estiver ao nosso 
lado, explodimos de tanta alegria. Nós chegamos até a brilhar como 
se fossemos um vagalume... Engraçado isso. Resistimos tanto em 
viver acompanhados, casados ou mesmo compartilhar o mesmo 
teto, pregamos para todos os cantos que somos livres (e somos 
mesmo), que somos donas de nossas vidas e blá, blá,  blá... e no 
fundo, queremos ter alguém para chamar de “meu”. 

Com todas essas mudanças sociais, o que temos de aspirações 
? Ainda temos a síndrome da princesa ? Almejamos encontrar o 
príncipe no seu lindo cavalo branco ? Sonhamos em ser despertadas 
com um beijo apaixonado e um final de conto de fadas: “felizes 
para sempre” ? Como lidamos com tanta desqualificação da mulher 
nesses ritmos musicais que ouvimos a todo o momento ?

Por mais que digam que estamos passando por momentos de 
liberdade de expressão, democrático, que a mulher atual tem mais 
condições de viver como ela deseja, ainda assim vejo uma corrente 
forte contra essa tal “liberdade” que vivemos, uma força para nos 
escravizar, desvalorizar perante si própria. Dá angústia em ver nos-
sas jovens e meninas acharem natural a gravidez aos 13 anos, os 
bailes funks com rodízios sexuais, as letras desmerecendo a mulher 
chamando-a de piranha, vagabunda  etc. 

Trabalho na área da saúde e todos os dias deparo-me com 
meninas/crianças,  grávidas, nem sabendo quem são os pais dos 
seus rebentos, sem consciência das mudanças que sofrerão quan-
do nascerem os bebês ou de repente, não haverá transformação, 
porque no final, quem irá cuidar dos seus filhos serão os avós, tias... 
e o mundo em si. Porque o amor está agonizando...

De repente estou sendo careta, antiga, retrógrada, mas não me 
conformo em ver que, nós mulheres, estamos passando por essa 
degradação, desvalorização, como se fossemos objetos sem senti-
mentos. Parece até que não passamos de meras bundas e peitos 
para satisfação visual e sexual de alguns homens. Digo isso porque 
tenho consciência que existem homens que pensam diferentes 
destes tipos “machões” que ironizam nosso valor, nos ridicularizam 
com músicas, nos deixando abaixo de nada, meras mercadorias. Em 
minha concepção não existe beleza nisso, romantismo. De verdade, 
onde nossa geração errou que nossas filhas atualmente são tratadas 
como cachorras no cio pelos seus namoradinhos, nas músicas da 
sua juventude e ainda acham lindo todo esse lixo ? Porque o amor 
está agonizando...

Porque permitimos toda esta agressão ? É vingança de mulher 
para outra mulher ? Se eu sofro com este tipo de agressão, você 
também pode ? Isso é permissão para o sofrimento por falta de 
visão ou por falta de vontade de transformação ?

E ainda dizem que a mulher do século passado era mercadoria... 
Neste século atual temos certeza então, por mais que gritemos 
nossos direitos, brigamos pelo nosso espaço, além disso, somos 
objetos tratados de forma cruel e com a anuência social, por falta 
de coragem da maioria de ir à luta e dizer um BASTA para todas 
estas barbaridades, pois depositamos nas mãos dos outros nossas 
expectativas, das conquistas de nossos espaços, devido a individu-
alidade que estamos vivendo. Porque o amor está agonizando... 

Estamos sem vontade de se indignar, de corrigir, de lutar ao 
menos pela dignidade, mas o que tem acontecido conosco ? Onde 
está a garra, a determinação nossa de cada dia ?

Já sei !!! No excesso de trabalho que nos obriga a ficar longe 
de nossos filhos mais de 12 horas por dia e acabamos fazendo 
todas as vontades deles porque não queremos vê-los tristes com a 
gente no dia de folga familiar. Na escola de péssima qualidade que 
é oferecida pelos governantes para manter o povo no cabresto, na 
omissão de ver o traficante tomando conta dos filhos dos outros, 
porque não são os nossos que estão sendo aliciados, na nossa 
cegueira de saber que nossa vizinha sofre violência doméstica e 
ficamos alienados para não ter problemas. Porque o amor está 
agonizando...

Omissão + alienação + individualismo = Sociedade Doente 
! Isso que estamos sentindo em nossas vidas, entretanto o que 
precisamos fazer para transformar e resgatar alguns valores ? Sin-
ceramente não sei, porque em tudo esbarramos no livre-arbítrio 
do outro, nas escolhas. Será que nos falta boa orientação dos pais 
? Se agora está assim, como estará daqui a 20 anos ? Com essas 
meninas/crianças sem autoestima... Sem parâmetros do que é 
romantismo, amor ou mesmo a paixão ?

Ah... que saudades do passado, das músicas antigas, do beijo 
roubado, das brincadeiras dançantes nas garagens, dos amigos que 
nos levavam para casa ao final de uma noitada sem nos obrigar a 
transar com eles para pagar a carona... do tempo que o “boa noite 
Cinderela” não era outra coisa, se não um programa de TV... que 
o olhar da pessoa desejada era mais que sexo.

Eu sei o que quero... e você sabe ?
Até nosso próximo encontro !!!

Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP, Idealizadora da 
Assessoria de Direitos Humanos - ADH Orientação e Capacitação 
LTDA, Ex-presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pes-
soa com Deficiência - CEAPcD/SP 2007/2009, ex - apresentadora 
do Programa Diversidade Atual no canal 30 -RPTV, ex-Conselheira 
Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto/SP 
2009/2012, membro do CAD - Clube Amigos dos Deficientes de São 
José do Rio Preto/SP. Idealizadora do I Simpósio sobre Sexualidade 
da Pessoa com Deficiência do NIS – Núcleo de Inclusão Social da 
UNORP, Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com Deficiência na 
REATECH 2010/2011/2012, co-realizadora do I Encontro Nacional 
de Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência, capacitadora e 
palestrante sobre Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social da Pessoa 
com Deficiência, Articuladora Política da Ong Essas Mulheres, modelo 
fotográfico da Agência Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br Blog/site: www.marciagori.net 
Site: www.essasmulheres.org 
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Mobiliário urbano

Q
uando pensamos em espaços públicos, é preciso 
considerar que esses locais devem ser abrangen-
tes, com um mobiliário capaz de se integrar a pai-
sagem urbana. Além dessa integração, o arquiteto 
e urbanista responsável pela concepção desses 

locais, deve levar em consideração as edificações do entorno e a 
diversidade física e sensorial dos usuários, concebendo espaços 
acessíveis e elementos projetados utilizando o desenho universal.

Sair de casa e utilizar o mobiliário urbano pode ser muito 
difícil, principalmente para usuários com alguma deficiência, já 
que as cidades ainda impõem inúmeras barreiras. Como sou 
cadeirante, sinto todos os dias o quanto é difícil me inserir no 
espaço das cidades e utilizar os mobiliários urbanos disponíveis, 
tarefas que deveriam ser simples, mas se tornam, muitas vezes, 
impossíveis de serem realizadas. 

Posso dar inúmeros exemplos: não consigo utilizar a maioria 
das calçadas, ou acessá-las usando as guias rebaixadas, porque 
ambas são em geral mal executadas ou pessimamente conser-
vadas. Isso me impede de utilizar um telefone público, jogar o 
lixo na lixeira ou chegar até o abrigo de ônibus. Quem já viu um 
semáforo que possa ser utilizado por daltônicos ou uma lixeira 
ecológica seletiva sinalizada com placas em braile para que a 
pessoa com deficiência visual saiba onde deve colocar o vidro 
e o papel ? 

Mas existem iniciativas que buscam atender a diversidade dos 
usuários, como a que ocorreu recentemente com o arquiteto 
João Paulo Guedes, vencedor do “Concurso Banca Nova”, e sua 
banca acessível para o Largo da Batata, na capital paulista. Con-
versamos sobre o projeto, que achei muito interessante, já que 
as bancas de jornal existentes e tradicionais dificultam a entrada 
de muitos usuários, principalmente usuários de cadeiras de rodas. 

Segundo o arquiteto, o principal objetivo foi garantir que a 
banca tivesse acesso universal. A proposta valorizou o espaço 
interno e, ao mesmo tempo, permitiu a continuidade entre o 

piso interno e externo, sem barreiras de nível ou rampas. Isso 
proporcionou maior liberdade de trânsito, mais flexibilidade e 
também a readaptação do jornaleiro, já que muitos itens tradi-
cionais foram redesenhados. 

Um exemplo é o “caixa de atendimento” que passou a ser 
um armário embutido e não um balcão. Outra solução diferen-
ciada foi a relação com o espaço público circundante, definida 
através de dois acessos opostos que conferiram ao espaço 360° 
de abrangência.

O projeto, atualmente, vem passando por alterações, buscan-
do se adequar ao dia a dia da cidade, principalmente às questões 
locais relacionadas à segurança pública e infraestrutura urbana. 
“Os jornaleiros demonstraram preocupação com a facilidade 
de abordagem de assaltantes, a vulnerabilidade da estrutura 
às enxurradas e a condição de abrigo noturno para moradores 
de rua. Infelizmente são questões reais que acabaram gerando 
mudanças significativas, mas a proposta de acessibilidade foi 
mantida com adaptações”, explicou o arquiteto.

Esse exemplo nos dá a dimensão do quanto adequar os 
espaços existentes ao mobiliário urbano exige profissionais pre-
parados e “boa vontade” dos governantes e da iniciativa privada. 
Como o próprio Guedes diz, o arquiteto e urbanista trabalha 
num determinado contexto e cidade e deve ir além de soluções 
técnicas e estéticas para proporcionar a melhoria da qualidade 
de vida de pessoas que têm o espaço urbano como um entrave 
ao exercício de seus direitos.

Luciene Gomes é Arquiteta e Urbanista, Mestran-
da do Programa de Pós-Graduação em Terapia 
Ocupacional (UFSCar) na área de Acessibilidade 
e Desenho Universal e Docente do SENAC São 
Carlos/SP na área de Acessibilidade e Desenho 
Universal
Email: contato@planolivre.com.br

desafio à acessibilidade



Acessibilidade nos parques 
urbanos de São Paulo

P
arques urbanos são espaços estratégicos para a melhoria da qualidade de vida 
e para o usufruto do tempo livre das pessoas, principalmente nos grandes 
centros urbanos.  Fugir da correria da cidade grande, contemplar a beleza 
de espaços verdes, praticar esportes em um ambiente agradável, desfrutar 
de tempo de qualidade com a família e os amigos. Essas são, sem dúvida, 

experiências enriquecedoras e capazes de proporcionar bem estar às pessoas. Parques 
transmitem sensação de paz, tranquilidade, de fuga do urbano. Funcionam como verda-
deiros refúgios, onde se pode respirar novos ares e recarregar as energias para enfrentar 
as tarefas do dia a dia.

Os seguintes parques urbanos administrados pela Coordenadoria de Parques Urbanos 
(CPU), da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) possuem opções 
de lazer e entretenimento para pessoas de todas as idades, contando com facilidades e 
instalações adaptadas para receber bem os visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Veja as opções de lazer nos parques urbanos paulistas:

PARQUE VILLA LOBOS
O parque Villa-Lobos possui ciclovia, quadras, campos de futebol, playground e bos-

que com espécies da Mata Atlântica. A área de lazer inclui ainda aparelhos para ginástica, 
pista de cooper e skate, tabelas de basquete de rua, 
um anfiteatro aberto com 750 lugares, lanchonete e 
estacionamento.

No que diz respeito à acessibilidade, possui sanitários 
adaptados para pessoas com deficiência, vagas especiais 
demarcadas nos estacionamentos, rampas e acesso a 
toda a área do parque.

O parque possui atrações diferenciadas 
como o Vai pela Sombra – trilha feita de 
pedriscos, que percorre os principais bosques 
do parque. Uma boa opção para quem faz 
caminhadas e corre, pois reduz o impacto 
nas articulações.

O Circuito das Árvores é uma passarela 
elevada para quem gosta de apreciar espé-
cies de árvores e aves. Já o Orquidário Ruth 
Cardoso, é cercado por um espelho d’água 
e abriga uma exposição permanente com 15 
mil vasos de orquídeas floridas.

 O parque, que possui uma área 
136.765,41m² , e fica na avenida Professor 
Fonseca Rodrigues, 1025 – Alto de Pinheiros 
– zona oeste da capital paulista, e funciona 
das 5h30 às 19h em dias normais, e das 
5h30 às 20h no verão. 

PARQUE DA ÁGUA BRANCA
O parque possui áreas para alongamento, 

pista de caminhada e cooper, equipamentos 
de ginástica, área de alimentação, espaço para 
piquenique, área de alimentação, playground 
para crianças de até 10 anos e estacionamen-
to. Na Praça do Idoso, o público da terceira 
idade encontra equipamentos de ginástica. 
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As adaptações para 
pessoas com defici-
ência incluem: sanitá-
rios adaptados, vagas 
especiais demarcadas 
nos estacionamentos, 
rampas e acesso a 
toda a área do parque. 

O acesso ao par-
que é fácil (próximo ao terminal Barra Funda). No parque, o visitante 
pode se surpreender ao ver alguns animais soltos, como pavões, patos, 
galinhas e galos, galinhas d’Angola e gansos. O Museu Geológico 
(MUGEO), também no local, tem exposições permanentes que são 
mantidas pelo Instituto Geológico. Não há elevador de acesso para 
o segundo andar do MUGEO, que por enquanto, é feito somente 
através da escadaria.

A Casa do Caboclo é uma réplica das residências da zona rural, 
onde o visitante pode experimentar a Cavaca, uma broa de milho 
assada na chapa do fogão a lenha.

Além dessas atrações, quem visita o parque pode conhecer no 
aquário as espécies de peixes mais importantes dos rios do estado. 
O Relógio do Sol é outra atração interessante. Ele marca a passagem 
do tempo nos diversos países, por meio da posição do sol. O parque 
possui ainda uma arena, um Centro de Referência em Educação 
Ambiental e outros espaços para exposições e feiras.

O Parque da Água Branca possui uma área de 137.000 m², e fica 
na região central da capital paulista, na avenida Francisco Matarazzo, 
455. E funciona das 6h às 22h.

PARQUE DA JUVENTUDE
O parque possui 10 quadras poliesportivas (sendo duas de tênis 

e 8 para voleibol, basquetebol, handebol e futsal) e pistas de skate, 
patins, caminhada e corrida.

O visitante conta com emprésti-
mo de bolas de futsal, vôlei, hande-
bol, basquete, raquetes e bolinhas 
de tênis, raquetes e bolinhas de 
tênis de mesa, jogos de dama e 
xadrez. Possui sanitários adaptados 
para pessoas com deficiência, vagas 
especiais demarcadas no estaciona-
mento, rampas, acesso facilitado a 
toda a área do parque e ainda uma 
academia exclusiva para pessoas 
com deficiência.

O parque mudou a paisagem 
da zona norte da cidade, ao subs-
tituir o complexo penitenciário do 
Carandiru por uma área para lazer 
e entretenimento das pessoas da 
região. O presídio, inaugurado em 
1956, durante 46 anos foi o maior 

complexo da América Latina, chegou a ter quase 8 mil presos. Logo 
após o massacre de 111 presos em 1992, decidiram implodir os 
últimos 3 pavilhões do presídio (implosão que levou 7 segundos). 
Foram mantidos referenciais históricos: muralhas, ruínas do presídio, 
pavilhões 4 e 7. O ginásio do Parque da Juventude, que abriga uma 
academia, antes era um local onde os presos faziam trabalhos manuais 
(a cada 3 dias trabalhados, diminuía-se um dia de pena).

O Parque da Juventude, que tem 240.000 m², tem uma grande 
área verde, que funciona das 6h às 19h, e uma área esportiva que 
funciona das 6h às 24h. E fica na avenida Zaki Narchi, 1039, no bairro 
de Santana, na zona norte da capital.

PARQUE DO BELÉM
O parque conta com quadras poliesportivas, dois quiosques para 

vendas de alimentos e bebidas, ciclovia, pista de corrida, pista de 
skate, duas áreas para ginástica, praças de estar e equipamentos de 
ginástica para a terceira idade e dois parques infantis.

Possui sanitários adaptados para pessoas com deficiência, vagas 
especiais demarcadas no estacionamento, rampas e acesso a toda 
a área do parque. 

Na fábrica de cultura são ministrados cursos de iniciação artística 
para jovens de 8 a 19 anos e ainda há um auditório com capacidade 
para 270 pessoas.

O local abrigou por mais de 100 anos, prédios de uma instituição 
para jovens infratores. A antiga FEBEM deu lugar a um espaço de 
lazer, cultura e contato com a natureza, baseado no princípio da 
sustentabilidade ambiental. Com uma área de 210.000 m², o parque 
funciona das 6h às 20h na avenida Celso Garcia, 2.231, no bairro do 
Belém, também na região central de São Paulo/SP.

PARQUE GABRIEL CHUCRE
Para a prática esportiva, são 5 quadras poliesportivas, quadra de 

areia, 3 quadras de tênis, pista/circuito de skate, dois campos de 
bocha, pista de cooper, ciclovia e três estações de ginástica. Além de 
equipamentos de lazer, o parque dispõe de nove quiosques e dois 
playgrounds. Tem ainda um centro de educação ambiental, centro 
cultural, centro de eventos e centro de convivência. O local possui 
lanchonete e estacionamento.

Possui banheiros adaptados, rampas que possibilitam o acesso a 
toda a área do parque, quiosques com acesso facilitado, piso tátil e 
estacionamento. Outros atrativos do parque são:

Praça da Proa – inclui uma gigantesca pérgula em forma de asa del-
ta, cuja ponta é direcionada para a nascente do rio, em Salesópolis/SP; 

Circuito do Tietê – percurso sinuoso de água, rodeado por pedras 
tiradas das obras da linha amarela do metrô e que representam alguns 
dos municípios banhados pelo Tietê, além de uma espécie de prainha 
que servirá de diversão para os usuários do parque nos dias quentes;

Circuito dos Pneus – um símbolo da grande quantidade de lixo 
encontrada no rio, com o intuito de alertar os frequentadores sobre 
os maus tratos por ele sofridos;

Praça do Mirante, espaço de articulação entre os dois caminhos 
centrais do parque. Possui um grande palco voltado para o seu interior, 



além de arquibancada com visão para a pista de skate e as quadras.
O Parque Gabriel Chucre fica na Grande SP, na cidade de Cara-

picuíba, na rua da Consolação, 505, numa área de 134.000 m² e 
funcionando diariamente das 6h às 20h.

PARQUE MONSENHOR JOSÉ SALIM
Possui duas portarias, estaciona-

mento, playground, áreas para pique-
nique, lanchonetes, quadras poliespor-
tivas, pista de cooper, espaços disponí-
veis para eventos, trilhas e caminhadas. 
Localizado na área da antiga fazenda 
Mato Dentro, o parque possui um ca-
sarão antigo, tulha e capela, que são 
patrimônios históricos. 

No que diz respeito à acessibilidade, 
embora a maior parte do solo seja de 
terra com pedriscos, o acesso às áre-
as do parque não é difícil e o parque 
costuma receber um grande público de 
pessoas com deficiência. Possui ram-
pas que facilitam o acesso nos trechos 
mais difíceis e banheiros adaptados. 

O Parque Ecológico foi construído onde foi fundada, em 1806, a 
Sesmaria e o Engenho Fazenda Mato Dentro. Por ser uma fazenda 
importante da fundação da cidade de Campinas/SP, sua sede faz 
parte da história da região, é patrimônio histórico tombado pelo 
CONDEPHAAT e CONDEPACC, e foi transformada em museu. O 
projeto paisagístico do Parque, elaborado pelo renomado Burle 
Marx, faz parte do patrimônio cultural tombado.

O parque fica na Rod. Heitor Penteado, Km 3,5 no Jd. das Pal-
meiras, na cidade de Campinas/SP. E funcional das 6h às 18h (até 
as 19h no verão), numa área de 1,10 milhões de m².

PARQUE ECOLÓGICO GUARAPIRANGA
Além de muito verde e ar puro, o lugar também oferece 

quiosques, palco, dois campos de futebol society, pista de coo-
per (1.500 m), trilha (2.000 m), cinco quadras poliesportivas, 
três playgrounds, Centro de Convivência, Centro de Educação 
Ambiental e outras atrações. O parque é totalmente adaptado 
para pessoas com deficiência, possuindo passarelas, banheiros 
adaptados, portas largas, rampas e total apoio ao visitante com 
mobilidade reduzida.

Um dos atrativos mais especiais do parque é a Trilha da Vida, 
que promove uma experiência extremamente intensa de intera-
tividade com o meio ambiente. O visitante, não importando sua 
idade ou condicionamento físico, a percorre com os olhos venda-
dos e descalço, sob a orientação de um monitor que estimulará a 
utilização do paladar, do olfato, do tato e da audição. O objetivo 
é sensibilizar para a conservação da natureza e a utilização dos 
recursos naturais de forma sustentável. Trata-se de uma experi-
ência sensorial à qual poucas vezes as pessoas são submetidas.

Planejado para criar o mínimo de impacto possível ao meio 
ambiente, do Infocentro à Brinquedoteca, do Museu do Lixo ao 
Programa de Educação Ambiental e do Anfiteatro ao Salão Oval, 
o Parque Ecológico do Guarapiranga proporciona aos visitantes 
atividades diversas em meio à vegetação da Mata Atlântica.

O parque fica numa área de 250 hectares, na Estrada do 
Riviera, 3.286, no extremo da zona sul da capital paulista. O 
funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 17h.
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Vaso sanitário com abertura 
frontal é um erro, não é norma !

M
uito já se falou e discutiu acerca da bacia 
sanitária com fenda frontal (vulgo “vaso com 
buraco”) que apareceu e foi se alastrando 
por banheiros de uso público, ditos “adapta-
dos” ou “acessíveis”. Como a venda dessas 

peças continua a todo vapor, ocorreu-me insistir no assunto. 
Vocês podem imaginar qual a causa da minha decisão: como 
se não bastasse cair nos buracos das calçadas, surge o buraco 
dos banheiros “adaptados”. 

Ninguém conhecia a razão do desenho e da sua utilidade. 
Em vários sites e blogs encontrei reclamações dos usuários 
cadeirantes e também de pessoas idosas. Mesmo quem não 
tem deficiência anda reclamando do desconforto e a situação 
desagradável de ver a urina escorrer para fora do vaso com 
buraco. Convenhamos que, além do odor e da falta de higiene 
causada, chão molhado é tudo o que uma pessoa andante ou 
com deficiência menos deseja. 

A origem de tal “design” pode ser a necessidade hospitalar de 
outra pessoa auxiliar na higiene do paciente. Considerando essa 
utilidade, o ambiente é o de internação e nunca os shoppings, 
hotéis, aeroportos, terminais rodoviários e mesmo restaurantes. 

A confusão que se faz entre pessoas com deficiência e do-
entes é ainda tão forte que levou os vasos hospitalares para os 
espaços públicos, acompanhando a pessoa que tem o direito 
de viver plenamente no ambiente externo. 

A convivência social, pelo menos para a maioria dos cadeiran-
tes, se dá com banheiros que estejam de acordo com o Decreto 
Nº 5.296/2004 e a norma ABNT, NBR 9050/2004, a qual, por 
força de lei, é a regra para as adaptações. Quanto mais desenho 
universal, tanto mais acessibilidade para todos.

Conseguir banheiros com as dimensões de espaço, barras de 

apoio adequadamente dispostas na altura e seguindo as normas 
técnicas é uma raridade, infelizmente. O direito à acessibilidade 
é constantemente violado.

Entretanto, os vasos com buraco se impõem, apesar de terem 
um preço muito elevado. Fazendo o certo dentro da norma, se 
gasta menos. A bacia deve ser elevada para corresponder à altura 
do assento da cadeira de rodas. O tampo não pode ter abertura 
na frente, o que também reduz o custo.

Encontrei no site “desenhouniversal.com”, destinado aos pro-
fissionais da área e usuários, uma longa discussão de 2012, 
contando as desventuras causadas pela bacia sanitária com 
abertura frontal. Não houve defesa para a peça. Trata-se de um 
erro tão grande e grave que conseguiu um raro consenso entre 
nossos pares. O vaso furado machuca, é arriscado, faz as pernas 
caírem dentro dele e não é higiênico, já que a urina vai para o 
piso com grande frequência.

Para salvaguardar a segurança dos munícipes, a Comissão 
Permanente de Acessibilidade - CPA da cidade de São Paulo/SP 
baixou a Resolução CPA/SMPED 016/2012, proibindo a fenda 
frontal nos vasos. O texto diz: 

- “Esta comissão RESOLVE APROVAR: Características das Bacias 
Sanitárias para Sanitários Acessíveis:

1 - Somente podem conferir caráter de acessibilidade nos 
sanitários de uso público e coletivo aqueles com bacias sanitárias 
com as seguintes características:

a) Altura entre 0,43m e 0,45m, medida a partir do piso aca-
bado até a borda superior sem o assento. Com assento, esta 
altura deve ser de no máximo 0,46m.

b) Não possuírem abertura frontal - É impressionante que 
uma resolução tenha que proibir certa louça sanitária que, de 
forma surreal, está prejudicando e arriscando a integridade de 
muita gente. 

Uma ideia errônea sai muito caro para os dois lados, compra-
dores e usuários, sendo que o maior prejuízo é para as pessoas 
com deficiência. Essa e outras resoluções são necessárias porque 
a falta de acessibilidade é uma deficiência do ambiente e sua 
ausência limita a atividade e restringe a participação social de 
milhões de pessoas com deficiência. É uma barreira equivoca-
damente colocada, o que significa discriminação. 

Todo esse desconforto reflete a importância do lema “Nada 
sobre nós sem nós”, definidor da autonomia e capacidade de 
fazer escolhas. Este é um dos princípios gerais da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A convenção e 
seu protocolo facultativo foram ratificados, no nosso país, sem 
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reservas e com equivalência à emenda constitucional, pelo 
Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto 
Nº 6.949/2009. Nenhuma convenção da ONU alcançou esse 
“status” antes.

Temos direitos e garantias de defesa do exercício dos nossos 
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direitos. Será que teremos de apelar ao Comitê da Convenção 
para fazer valer nossos direitos ? 

Sei que ainda não é o caso. Antes, as fábricas de louças sani-
tárias devem ser instruídas a separar a linha hospitalar da linha 
de produtos para pessoas com deficiência; os arquitetos e donos 
de estabelecimentos precisam ser obrigados a seguir literalmente 
a ABNT, NBR 9050/2004, na qual não consta bacia sanitária 
com fenda frontal. Cabe aos órgãos fiscalizadores das prefeituras 
“exigir” o cumprimento da norma técnica e não aprovar as insta-
lações com essas peças incorretas. Se nada for feito, o assunto 
vai chegar ao Supremo. Não se deve deixar impune o “faz de 
conta” da fiscalização, que não se importa com a acessibilidade 
dos ambientes. A norma existe como padrão que engloba os 
itens referentes a todos os tipos de deficiência. Não se devem 
inventar adaptações porque o resultado é quase sempre errado. 
É a norma que precisa ser aplicada e cobrada. 
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Mobilidade Urbana e 
Acessibilidade para Cadeirantes

C
ausa-nos preocupação o diagnóstico da mo-
bilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, 
quando o tema gira em torno da acessibilidade 
para cadeirantes no seu sistema de transporte 
coletivo, particularmente, pelo precário estado 

de conservação das plataformas verticais utilizadas para que 
essas pessoas adentrem na condução. Mais ainda, a frequente 
constatação do despreparo dos motoristas e auxiliares para 
operar o maquinário. 

Não é de causar estranheza o fato de a maioria dos con-
dutores do transporte coletivo, passar direto nos pontos de 
embarque e desembarque, ao longo das avenidas, sem 
parar para que usuários de cadeiras de rodas embarquem. 
Por certo, uma vez cientes de que a engrenagem não esteja 
funcionando, tampouco de que saberiam acioná-la, caso em 
plena condição de uso, optam por evitar desgastes, exposição, 
conflitos, com maiores prejudicados, sempre os cadeirantes. 

Os empresários do setor descumprem determinações le-
gais da Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência, cujos artigos têm peso de Emenda Constitucional, 

tendo em vista o teor do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto 
de 2009, que promulga esta Convenção e seu Protocolo Fa-
cultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
A começar, pela falta de manutenção da frota, agravada com o 
descaso quanto ao dever de oferecer treinamentos aos seus 
funcionários para interagir adequadamente com a diversidade 
humana, antes de jugá-los ao trânsito. 

Temos muitos desafios a enfrentar, entre os mais afron-
tantes, a persistência barreiras atitudinais, econômicas, co-
municacionais e tecnológicas, como fatores que cerceiam a 
implementação plena da Convenção. Não devemos recuar na 
construção dos direitos humanos das pessoas com deficiência, 
hoje em sua quarta fase, orientada pelo paradigma em que 
emergem os direitos à inclusão social, com ênfase na relação 
harmônica da pessoa com deficiência com o meio em que ela 
se insere, bem como na necessidade de eliminar obstáculos 
e barreiras superáveis, sejam elas culturais, físicas ou sociais, 
que impeçam o pleno exercício de direitos humanos.

Como bem pontua Bruno Galdino, o exercício das liber-
dades no caso das pessoas com deficiência culmina em um 
necessário direito à diferença, que é, em última análise, um 
redimensionamento do princípio da igualdade em nossos 
dias. O lema “iguais na diferença”, inspirador da Convenção, 
é bastante feliz. Não se trata de querer que as pessoas se-
jam todas iguais, mas que elas tenham iguais oportunidades 
e que suas “ditas deficiências” não sejam empecilhos para 
o exercício de seus direitos e liberdades, tudo isso como 
parte integrante de múltiplos níveis de cidadania ou de uma 
“cidadania complexa”.

Por outro lado, nossas autoridades bem sabem que os turistas 
que aportarão no Rio de Janeiro para os mega eventos espor-
tivos, e demais eventos oficiais do calendário da Cidade, não 
costumam perdoar desrespeitos e quaisquer demonstrações de 
falta de estrutura urbana. Já experimentaram grandes evasões de 
visitantes e a falta de seus benfazejos dólares para investimentos 
em infraestrutura. O que estão esperando, outra revoada ?  

O que se vê no dia a dia, nas paradas de ônibus, são avil-
tantes abusos para com milhares de pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, entre eles, cadeirantes, excluídos do 
direito de uso do transporte coletivo. Humilhados, subjugados 
a condição de pessoas sem importância e representação 
político-social, tratados com desrespeito pelo simples fato 

desafios no transporte público
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de não se enquadrarem nos seus padrões de normalidade 
físico-funcional. 

Ilegalmente excluídos, até porque não é comum a consta-
tação de autoridade política ou jurídica desse nosso País que 
tenha tomado medidas efetivas para punir quem descumpra o 
preconizado em suas leis. A exemplo do que frequentemente 
fazem os empresários do setor de transportes coletivos, não 
obstante nossas autoridades disponham de amplo respaldo 
legal para autuá-los. 

As pessoas com deficiência são pessoas como todas as 
outras, merecendo o mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade. Ademais, a deficiência resulta da 
condição social produzida pelo déficit de acesso aos direitos 
e bens sociais que esses indivíduos enfrentam, considerando 
a sociedade tal como está organizada. 

As possíveis dificuldades de operacionalização da acessibi-
lidade, de acordo com Barcellos e Campante, não são razão 
para manutenção da atual situação de discriminação no acesso 
à convivência social, embora continuem servindo de pretexto 
para tal. Sendo a acessibilidade um direito fundamental, a 
sua concretização não pode estar sujeita a um juízo de con-
veniência. Espera-se, ao contrário, a sua realização máxima. 

Até quando teremos de vivenciar abusos, omissões, desres-
peito, discriminações e toda ordem de negligências institucionais? 
Somos cidadãos de direitos e deveres e exigimos tratamento 
digno, equivalente ao dispensado aos demais cidadãos sem 
deficiência. Nada que fuja nossa capacidade de reivindicar e 
que não esteja respaldado pela legislação vigente no Brasil. 
Acessibilidade é sinônimo de vida com dignidade !  
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Acessibilidade em 
aeroportos está 
longe do ideal

A 
falta de acessibilidade nos aeropostos brasileiros 
é um tema sempre discutido por pessoas com 
deficiência, ainda mais com a aproximação de 
eventos que atrairão um grande número de visi-
tantes, como a Copa das Confederações, agora 

em junho, e a Copa do Mundo de Futebol em 2014. 
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRA-

ERO) recebeu no final do mês de março último, da Casa Civil 
da Presidência da República, um relatório elaborado pelo Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), a pedido do 
Ministério das Cidades e da INFRAERO e que contou com a 
colaboração do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA) e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. O documento aponta as principais falhas nos 
terminais das cidades sede dessas competições. 

Entre os problemas constatados estão a  falta de acessibilidade 
em lojas, restaurantes e balcões dos terminais, a ausência de 
funcionários que saibam interpretar a língua brasileira de sinais 
e a inexistência de material informativo em Braille. Também 
foi verificado que em todos os aeroportos não existe número 
suficiente de ambulifit (veículo adaptado com uma plataforma 
elevatória que transporta a pessoa com dificuldade de locomo-
ção) para o embarque e desembarque.

Em vários aeroportos não existe piso tátil e sinalização ade-
quada para indicar aos cegos e surdos como chegar ao balcão 
da INFRAERO, de modo que lá eles possam receber assistência 
para o embarque. As áreas externas dos terminais, como calça-
das e estacionamentos, também não estão adequadas para a 
passagem de cadeiras de rodas e pessoas com deficiência visual.

As vistorias foram feitas nos terminais de Brasília/DF, São 
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Paulo/SP, Fortaleza/CE, do Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, de 
Belo Horizonte/MG e Salvador/BA. E a Casa Civil informou que 
o material foi encaminhado para a INFRAERO a fim de que as 
falhas sejam corrigidas.

Problemas viram tese de mestrado
A engenheira Lígia Gesteira Coelho 

resolveu tratar o assunto como tema de 
sua dissertação de mestrado na Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC), da USP. 
Engenheira civil, ela atua profissionalmente 
na área de transporte e logística. Ela elaborou 
um índice de acessibilidade dos principais 

aeroportos brasileiros. “O momento é propício, Copa do Mundo 
e Olímpiadas, e achei que teria como auxiliar no grande esforço 
que os aeroportos terão de fazer para melhorar o seu patamar 
de atendimento”, justifica a engenheira. “Pensei em desenvolver 
e aplicar um índice de acessibilidade a aeroportos que considera 
os vários tipos de usuários, cada tipo com uma diferente restrição 
de mobilidade. Iniciando com o passageiros sem bagagem (o 
que tem menos restrição), indo ao com bagagem e chegando 
aos idosos, gestantes, estrangeiros, cadeirantes e pessoas com 
deficiências visuais”, comenta.

A conclusão do trabalho é que, de modo geral, nenhum 
dos aeroportos estudados obteve pontuações altas, mostran-
do que ainda há muitos aspectos que devem ser melhorados 
para a acessibilidade e conforto dos diversos passageiros. “Eles 
enfrentam problemas como falta de vagas, longas distâncias 
de caminhamento - com uma quantidade enorme de obs-
táculos - dificuldades de comunicação com o usuário, seja 
pela língua seja por linguagens mais específicas destinadas 
às pessoas que tem dificuldades especiais de entendimento 
(visuais, sonoras etc.)”, conta a engenheira, afirmando que 
o único aeroporto que possui linha guia para PcD visuais é 
o de Guarulhos/SP.

Numa escala de 0 a 1, o resultado
global do índice é o seguinte: 

Santos Dumont - 0,629; 
Congonhas - 0,598; 
Viracopos - 0,579; 

Galeão: 0,515; 
Brasília: 0,472 

Guarulhos: 0,469.

O índice pretende, através de uma avaliação competitiva 
entre os aeroportos estudados, apontar as melhores práticas 
na busca de um desempenho superior. “Em cada um dos 
itens temos um aeroporto que está à frente, não necessa-
riamente, e quase nunca, em condições suficientes. Mas, 
de todo modo, é o que, no país, atendeu melhor àquele 
item. Esta é a ideia: mostrar ações que podem ser copiadas 
por que já estão em uso. É um primeiro passo, um passo 
importante”, garante. 

Como o estudo foi um trabalho acadêmico, ela pretende 
continuar atuando profissionalmente na área. “Os aeroportos 
não estão preparados para atender certos tipos de usuários 
e os responsáveis, acredito, já estão trabalhando para sanar 
os problemas. Espero estar contribuindo dando a eles uma 
outra perspectiva, a do usuário, sobre os problemas dos 
terminais”, conclui. Mais detalhes sobre a dissertação podem 
ser encontrados em  http://www.teses.usp.br/teses/disponi-
veis/18/18144/tde-20022013-064324/pt-br.php

Aeroportos recebem equipamentos
O Aeroporto de Presidente Prudente/SP recebeu, em 

19 de abril, o primeiro ambulift do Estado. A aquisição do 
equipamento, com valor de R$ 214.285,72, foi realizada pela 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) 
será responsável pela manutenção e custeio, além de sele-
cionar a equipe a ser capacitada. Outros 6 equipamentos 
serão entregues aos aeroportos do Estado de São Paulo. Os 
demais vão para Ribeirão Preto (2), São José do Rio Preto, 
Bauru, Marília e Araçatuba. 



Inovação, Pró-reitoria de Pós-graduação 
e Pesquisa - PR2); Renato Fernandes de 
Paulo (diretor da ReAbilitArte/coordenador 
do curso de fisioterapia da IBMR); Luisa 
A. Ketzer (PhD Instituto ReAbilitArte UFRJ 
Xerém); Juliana Cortinez (Instituto ReAbi-
litArte UFRJ); e Jean-Christophe Houzel 
(PhD Lab. Fronteiras em Neurociências 
ICB- UFRJ ReAbilitArte).

Gente da melhor qualidade fizeram 
várias exposições sobre o tema com en-
foques peculiares. Bacana o reconheci-
mentos do tipo: a UFRJ está totalmente 
inacessível ! Precisamos mudar radical-
mente esse quadro ! Como fazer bem ? 
Ajudem-nos a encontrar a solução ! Isso 
é Divino !

Desses encontros, a equipe pretende 
fazer um documento a ser entregue às 
autoridades competentes, de sorte que 
as situações e condições passem a ser 
concretizadas. Deixo aqui a todos os atores 
envolvidos, meus sinceros parabéns, bem 
como homenageio-os com um raciocínio 
do genial Louis Pasteur:  “as mentes de-
cididas descobrem as oportunidades !”

por Deborah Prates  

REABILITARTE

A
legria imensurável senti 
ao receber o convite da 
nossa “REVISTA REAÇÃO” 
para representá-la no 1º 
Forum Universitário de 

Acessibilidade - REABILITARTE - que seria 
posto em prática pelo Centro Tecnológico 
da COPPE/UFRJ.

A Agência UFRJ de Inovação e o Ins-
tituto ReAbilitArte dividiram o evento em 
duas etapas. A primeira realizada no dia 
25, traduzida pela oficina de elaboração 
dos Mapas de Acessibilidade da UFRJ, 
em caráter preambular. A segunda foi o 
evento anunciado que aconteceu no dia 
26 de abril último, das 8 às 17 horas.

O sucesso da iniciativa já pôde ser 
constatado pelo número inicial de inscri-
ções que ultrapassou a 500. Por questão 
de acomodação no local foram selecio-
nadas tão-só 150 pessoas, com o pesar 
dos organizadores. O evento foi transmiti-
do online pelo site http://eventos.coppe.
ufrj.br/, tendo um recorde de audiência.

O objetivo do Fórum foi mobilizar ato-
res sociais no campo da acessibilidade, 
inovação e inclusão, para o desenvolvi-
mento do projeto “Mapas de Acessibili-
dade do Rio de Janeiro”. O plano utili-
zou tecnologias de georeferenciamento 
como Google Maps, adicionando a este, 
camadas de informação em relação à 

acessibilidade dos locais mapeados.
A organização tem o escopo de iniciar 

o esboço no campus da UFRJ na Ilha do 
Fundão (interior e exterior de suas depen-
dências) e, em seguida, difundi-lo para 
outras áreas que contenham projetos em 
parceria com a universidade, como Man-
guinhos e Maré. Nessa primeira etapa, 
a ideia foi unir esforços para montar o 
protótipo dos Mapas com a participação 
de pessoas de diferentes competências 
em áreas interdisciplinares que envolvem: 
acessibilidade, computação, sistemas 
complexos, políticas públicas, turismo, 
terceiro setor, entre outros.

O REABILITARTE busca aproximar pes-
soas em uma rede que gere acessibilidade 
para todos. Enquanto “acessibilista”, atesto 
que fiquei maravilhada em encontrar um 
grupo que denominei, carinhosamente, 
de “LOUCOS POR ACESSIBILIDADES”. 
Humanos de distintos núcleos da UFRJ 
que decidiram arregaçar as mangas e, li-
teralmente, pôr as “mãos na massa”, sem 
medo de serem felizes.

As grandes mentes que pensaram 
o forum foram: José Otavio Pompeu e 
Silva (ReAbilitArte UFRJ); Iris Mara Guar-
datti Souza (Agência UFRJ de Inovação 
- Pró-reitoria de Pós-graduação e Pes-
quisa PR2); Paulo Reis (Inovação Social 
e Empreendedorismo, Agência UFRJ de 

Deborah Prates é advoga-
da e delegada da Comissão 
de Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB/
RJ). Mantém um blog em 
que trata de questões sobre 
os direitos dessas pessoas 
(http://deborahpratesinclui.
blogspot.com/)

“Loucos” por Acessibilidades !
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Modelo: Paula Ferrari

Deficiência: paraplegia 

incompleta por sequela 

anestésica 

Look: Candida Cirino

Foto: Kica de Castro 






