




O que esperar de 2014 ?
Carnaval, Copa, Eleições... o ano vai passar voando !

Meus amigos, 2013 passou muito rápido. Já foi embora e como sempre voou ! É até 
repetitivo dizer isso, mas parece que cada ano passa mais depressa que o outro. Essa 
sensação é uma unanimidade, o tempo parece estar voando mesmo e não damos 

conta de cumprir com todos os nossos compromissos, nossas promessas, nossos planos... nossos 
dias ficam cada vez mais corridos, mais atabalhoados, apressados e por consequência, com menos 
qualidade de vida !

Ao que parece, se achamos que 2013 passou tão depressa assim, imaginem 2014 ? Pensem co-
migo: janeiro e fevereiro são meses em que o Brasil costuma “pegar no tranco”... o ritmo é mais lento, 
pós-férias, comemorações de final de ano, ano novo, contas e mais contas para pagar... Aí vem março, 
e em 2014, o Carnaval é em março, logo no comecinho, mas é em março ! E se o Brasil só começar 
mesmo a “funcionar depois do Carnaval”, já teremos perdido pelo menos 2 meses e alguns dias.

Vamos em frente e em abril tem REATECH... e nosso setor, em particular, parece também que só 
volta mesmo ao normal após a feira. É quando o mercado volta a se aquecer... Passa maio e logo na 
sequência, em junho: Copa do Mundo !!!  

Se o brasileiro já para tudo para acompanhar os jogos da Copa, imaginem com ela sendo realizada 
em nosso País ? Até dia 13 de julho, quando acontece a final, só respiraremos Copa, comeremos e 
beberemos Copa, viveremos movidos a Copa ! E se o Brasil for campeão ? Aí, no dia 13 de julho, a 
“festa” só estará começando... e teremos mais alguns dias “de Copa” durante o mês de julho... e o 
mercado ? Certamente parado, esperando a Copa passar...

Mas vamos lá.... chega agosto, ufa ! Acho que agora vai !... Setembro... se intensificam as campanhas 
eleitorais e, chega então outubro: eleições presidenciais, deputados, senadores e governos estaduais !!!

Que maravilha !!! Maravilha para os políticos que aparecem... porque para nós, simples mortais, 
são dias de martírio: horário político no rádio e na TV, gente se degladiando pelo nosso voto, ofen-
sas, mentiras, promessas e, dia 5 de outubro: primeiro turno ! Lá vamos nós – obrigados – para 
as urnas eleger os nossos – pseudos – representantes. Quanto orgulho para nossa nação não é 
mesmo ? Você já sabe em quem votar ? Ou pelo menos se lembra em quem votou nas últimas 
eleições ? Difícil não é ? Pois é... e ainda tem o segundo turno. Mas pelo menos em 2014 é no 
mesmo mês: dia 26 de outubro.

Então chegam novembro e o início de dezembro de 2014, mais de 45 dias livres de “eventos” 
que tomarão nossa atenção e mexerão com nossas vidas. Mas calma, esse período dura pouco... 
porque logo vem o Natal e as festividades do Ano Novo mais uma vez.

Tá vendo ?  Viu como 2014 vai passar rápido ? Meus amigos, o que esperar de um ano assim 
tão cheio de atividades e eventos ? Não sei, mas fica aqui um conselho: não podemos “esperar” 
nada não... temos que “fazer acontecer” para que ele seja o melhor possível !!!

Cabe a nós fazer com que nosso ano, nossas vidas, sejam melhores em 2014 do que foram em 
2013... Pensem nisso. Não podemos esmorecer. Vamos fazer de um limão uma limonada, sempre ! 

Assim, convido a Todos Vocês, que estiveram conosco mais um ano – agora já são mais de  
16 anos de vida juntos – e que nos ajudaram e caminharam com a Revista Reação de mãos 
dadas durante todo 2013, para que façamos o mesmo em 2014... E que sejamos ainda mais 
unidos nesse próximo ano. Que essa nossa amizade e parceria sejam mais fortes e mais pode-
rosas que o Carnaval, que a Copa, que as eleições... e superemos mais um ano JUNTOS, com 
muito Sucesso, Vitórias, Conquistas, Prosperidade, Saúde e Paz... e que Deus ilumine cada dia 
mais os nossos caminhos !!!

Feliz 2014 !!!  Boas Festas e Feliz Ano Novo !!!
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Balanço do ano é positivo
e 2014 terá novidades !

Com 55 anos de atuação no Brasil, a Toyota não tem do 
que se queixar de 2013 no setor de vendas diretas para 
pessoas com deficiência. O modelo preferido do público 
PcD é o Corolla: de janeiro a outubro, das 5.693 unidades 
vendidas, 46% foi comercializado com isenção de impostos 
para pessoas com deficiência.  

O Corolla 1.8 GLi Automatico é o indicado, já que pode ser 
adquirido com duas isenções de impostos. No caso de não 
condutores, liberados para compras com isenção do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
(ICMS) a partir de janeiro deste ano, o lançamento da linha 
Etios, veículo com transmissão mecânica, também começou 
a despertar a atenção: “O impacto ainda é pequeno, mas já 

apontamos os primeiros resultados para 
esses modelos”, conta Rubens Cezar 
Freire de Oliveira, gerente de Vendas 
Diretas. Também de janeiro a outubro, 
das 4.620 unidades vendidas, cerca de 
2% do total comercializado foi para o 
canal de PcD.

A Toyota também engrossa o coro de 
outras montadoras que apresentam há tempos a 
mesma reivindicação: a alteração no valor teto de 
R$ 70 mil para compras com isenções. “Isso 
possibilitaria a aquisição de toda linha 
Corolla, já que hoje somente a versão 
GLi é contemplada”, explica Oliveira.

A preocupação com os clientes com 
deficiência fez com que a marca mon-
tasse um programa próprio para o aten-
dimento, o “Programa Toyota de Inclusão”, 
que tem até um site específico (www.toyo-

tainclui.com.br). “Toda a nossa rede de distribuidores está 
preparada para atender o cliente com deficiência”, informa 
o gerente. “Temos consultores de vendas dedicados, asses-
soria de despachantes especializados, vagas de estaciona-
mento demarcadas, rampas de acesso e toda infraestrutura 
necessária para um bom atendimento”, completa.

As redes sociais também são canais que facilitam muito 
o contato. A Toyota mantém hoje um canal no YouTube 
(www.youtube.com/toyotabrasil) e uma página no Face-
book (www.facebook.com/toyotadobrasil). “Utilizamos o 
Facebook para divulgar notícias em primeira mão para 
nossos fãs e clientes e o YouTube para divulgar comerciais 
e vídeos sobre nossos produtos”, cometa Oliveira. “Como 
as redes sociais são canais de comunicação de mão dupla, 
os contatos recebidos são respondidos e, quando neces-
sário, encaminhados para atendimento no SAC - Serviço 
de Assistência ao Cliente”.

Para 2014, os planos já estão definidos mas Oliveira faz 
mistério: “Teremos boas novidades já para o primeiro trimes-
tre de 2014, mas que ainda não podemos divulgar”, promete. 
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Alex Garcia
entrevista

Gaúcho, nascido na cidade de Santa Rosa/RS, ele provavelmente seja a figura mais conhecida entre as pessoas 

surdocegas brasileiras. Um representante ativo e respeitado pela maioria delas, não só em nosso País, mas 

também internacionalmente. Sua luta, dentre tantas outras ações de relevante importância para milhares de 

pessoas surdocegas, o levou a fundar e ser o presidente da AGASPAM - Associação Gaúcha de Pais e Amigos 

dos Surdocegos e Multideficientes, uma de suas múltiplas atividades ligadas ao tema...

D
ando sequência à série de entrevistas com articulistas e colu-
nistas da Revista Reação, hoje vamos conhecer um pouco mais 
sobre a luta e as conquistas desse paladino da surdocegueira 
no Brasil: Alex Garcia, que já tem sua coluna “Espaço Aberto” 
e escreve para essa publicação há cerca de 4 anos, convida-

do após participar da “Semana Gaúcha da Pessoa com Deficiência” como 
palestrante, evento realizado em Caxias do Sul/RS pela revista em 2009. 

Morador da cidade de São Luiz Gonzaga/RS, com cerca de 34 mil ha-
bitantes, na conhecida Rota das Missões, noroeste gaúcho, é de lá que ele 
parte para viajar por todo o país e para o mundo, participando de eventos, 
ministrando palestras, e recebendo homenagens de reconhecimento pela luta 
em prol da pessoa surdocega, como o Prêmio Sentidos, recebido também 
em 2009, como a melhor história de superação daquele ano. 

Alex nasceu com uma síndrome cujas características incluem a surdocegueira 
progressiva, além de outras complicações. Determinado, estudou em escola 
regular e foi o primeiro surdocego brasileiro a se formar em uma universidade, 
no caso, em educação especial na Universidade Federal de Santa Maria/RS. 
Também foi o pioneiro a escrever um livro sobre Educação na América Latina: 
“Surdocegueira: empírica e científica”, editado em 2008. Em 2010, foi a vez 
da obra infantil “A Grande Revolução”, também escrita por ele.

Entre as muitas atividades que já desenvolveu, deu origem e coordenou o 
Núcleo de Surdocegueira da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de 
Políticas Públicas para PPDs e PPAHS do Governo do Estado do RS (FADERS). 
Em 2009, tornou-se Líder Internacional para o Emprego de Pessoas com 
Deficiência, graduado pela Mobility International USA (MIUSA), e membro 
da World Federation of Deafblind (WFDB). Coordena, ainda, o Núcleo Re-

gional RS do Instituto Baresi, de doenças raras. Além de 
presidir sua própria entidade. Do interior do RS ele 

foi parar na sede da ONU em 2013... Não há 
quem segure esse gaúcho de 37 anos cheio 
de energia e vontade de viver. Em entrevista 
exclusiva para a Revista Reação, Alex conta um 
pouco da sua trajetória e seus planos para a 
melhor qualidade de vida da pessoa surdocega 
no Brasil e no mundo:

Revista Reação - Existem números confiáveis 
sobre pessoas surdocegas no Brasil ? Qual a esti-
mativa no mundo ?

Alex Garcia - Não existem números confiáveis, ainda 
não foi feita uma pesquisa nacional, tudo está em estima-
tivas. No Brasil eu estimo cerca de um milhão e meio de 
pessoas surdocegas e no mundo realmente não sabemos. 
Observe este estudo: segundo os pesquisadores (Chen, 
2000; Moss, 1998; Roizen, 2002) cerca de 8% da popu-
lação com Síndrome de Down tem Surdocegueira. Nos 
EUA são a principal causa dos cerca de 50 mil casos de 
Surdocegueira no País. No Brasil, estima-se que venha ao 
mundo uma criança com Down a cada 600 mil nascimen-
tos, segundo o Ministério da Saúde, média muito superior 
aos outros países, onde o aborto destas crianças chega 
por vezes a 90%. Tomando esta estimativa do Ministério 
como base, nascem mais de 23 mil surdocegos no Brasil 
todos os anos, oriundos apenas da Síndrome de Down, e 
pelo menos mais 30 mil são afetados pela surdocegueira 
de outras origens.

RR - Você estudou em escolas regulares sen-
do, inclusive, o primeiro surdocego brasileiro que 
cursou uma Universidade. Como você analisa a 
educação para a pessoa surdocega ? As escolas 
estão preparadas para receber esses alunos ?

AG - Já estou convencido de que a educação brasileira 
é péssima como um todo e para surdocegos não há o 
que falar. Já estive em mais de 30 países e ficou óbvio 
que o Brasil está mais de 150 anos atrasado no quesito 
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8 entrevista

educação. Este quesito poderia ser de alto nível, mas falta vontade 
de fazer acontecer. Se a educação brasileira atingisse o surdoce-
go nós teríamos mais casos de sucesso, mas isso não acontece.  
Eu consegui me desenvolver porque tive apoio familiar e aprendi 
a lutar pelos meus direitos, mas a maioria dos surdocegos não 
tem essas oportunidades. Nós surdocegos somos muito invisíveis, 
este é o nosso principal problema. Invisíveis até mesmo para as 
políticas sociais e de educação. Nossa educação passa por um 
grande planejamento, rotinas e dedicação. Acabo de destacar 
três aspectos que parecem que no Brasil não existem. Pensem 
comigo: existe planejamento no Brasil ? Nenhum surdocego vai 
se desenvolver plenamente na turbulência, ou seja, a educação 
brasileira não transmite segurança, praticamente nada tem uma 
sequência. A educação brasileira vive abortando o desenvolvimento 
pleno das pessoas surdocegas.

RR - E em termos de trabalho ? Como o mercado se 
comporta em relação aos surdocegos ?

AG - Podemos contar nos dedos os surdocegos que estão no 
mercado de trabalho, a não ser em trabalhos protegidos. Recordo 
da frase de uma pessoa dos Estados Unidos que disse: “as pessoas 
têm medo dos surdocegos!” Não creio que tenham medo dos 
surdocegos, acredito sim que o medo está em não conseguir se 
comunicar com o surdocego. As empresas e os empregadores se 
perguntam, mas como eles se comunicam ? Acredito que o surdo-
cego irá fazer parte do mercado de trabalho quando a sociedade 
acreditar que pode sim haver comunicação sem escutar e enxergar, 
é mais um paradigma a ser rompido. Romper este paradigma é 
bastante complicado justamente pela invisibilidade do surdocego. 
Para mostrar à sociedade que nós podemos nos comunicar, antes 
de tudo devemos receber apoio para sermos visíveis. Outro aspecto 
importante é entender a palavra empregabilidade. Toda palavra 
que termina em “bilidade” significa “meios”, ou seja, são os meios 
entre as pessoas surdocegas e o emprego em si. Os meios são: 
educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte acessível 
etc... Os problemas brasileiros estão nos meios e não nos fins. 

RR - Como nasceu a AGASPAM ?
AG - A AGAPASM, em um passado não muito distante, se 

chamava e era conhecida no RS como o “Contexto Surdocego e 
Multideficiente do Rio Grande do Sul”, trabalho este pioneiro que 

organizei e desenvolvi. Conhecei a dura realidade que afetava os 
surdocegos e multideficientes de nosso Estado. Questionamentos 
nasceram em minha mente e desejos de igualdade e desenvol-
vimento pleno a todos os surdocegos e multideficientes começa-
ram a mover minha razão e emoção. Sendo um líder na área da 
surdocegueira no mundo e compartilhando experiências e valores 
com outros líderes mundiais, comecei fazer avançar rapidamente o 
“Contexto Surdocego e Multideficiente”. Esses avanços refletiram-se 
na modificação da qualidade de vida deles. Assim, me tornei o “pai” 
de uma das mais significativas políticas públicas para surdocegos 
na história do Rio Grande do Sul e, porque não dizer, do Brasil e 
do mundo. Demonstrei ser possível mudar a realidade e o destino 
deles. Com tantos avanços, eu e o “Contexto Surdocego e Multidefi-
ciente” começamos a sofrer pressões por parte de pessoas ligadas 
a governos. O Contexto começou a sofrer interferências partidárias 
e a ser usado como ferramenta política, perdendo sua identidade. 
Tentei de todas as formas defender o Contexto, lutando até a 
exaustão da saúde física. Vencido, observei com grande dor tudo 
se perder. Observei os surdocegos e multideficientes permanece-
rem estáticos, porém, tive o desejo de justiça fortalecido. Irmanado 
com as famílias dos surdocegos e multideficientes, com amigos 
e colaboradores, deu-se a fundação da AGAPASM. Ela nasce do 
desejo de justiça ao nosso povo.

RR - Qual sua avaliação do plano federal “Viver sem 
Limite” em relação à surdocegueira ?

AG - Salvo engano, o Plano Viver sem Limite não alcança as 
pessoas surdocegas, e porque digo isso ? Está claro que o Plano 
foi desenvolvido para alcançar as pessoas com deficiência mais 
“fáceis”, não alcança a complexidade. O Plano não alcança a base 
do desenvolvimento que se precisa, portanto raramente irá alcan-
çar o surdocego. Atrevo-me a dizer que os governos não querem 
gastar – o dinheiro que é nosso e não deles – com as pessoas 
de maior complexidade. Os governos esquecem que nós, pessoas 
surdocegas, também somos seres humanos. Em nosso país, para 
mim, está clara a histórica hierarquização do ser humano, ou seja, 
alguns seres humanos valem mais que os outros. A hierarquização, 
para quem não sabe, tem essência eugênica – de eugenia – e foi 
esta mesma eugenia que fundamentou o holocausto. Será que 
um dia essa hierarquização do ser humano no Brasil terá fim ? 
Será que um dia o “modelo médico” que fundamentou a cultura 
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do corpo normalizado – onde apenas tem 
valor aqueles que podem ser “concertados” 
– terá fim ? Será que o modelo social – onde 
todos possuem valor da maneira como são 
sem precisarem ser “concertados” - será 
realidade no Brasil ? 

RR - Você participou no último mês 
de setembro de uma audiência públi-
ca na Câmara Federal para tratar da 
questão. Quais foram as principais 
reivindicações apresentadas ? 

AG - As reivindicações foram: Desen-
volver lei que firme a surdocegueira como 
deficiência única; Desenvolver lei que fir-
me o Dia Nacional da Pessoa Surdocega; 
Campanha nacional, unindo Ministério da 
Saúde e Educação para mapear todos os 
surdocegos do país. Algumas entidades da 
sociedade civil já possuem esta metodolo-
gia; Campanhas educativas para retirar a 
surdocegueira da invisibilidade social; De-
senvolver pesquisa nacional para encontrar 
pessoas surdocegas em salas de aula, e 
criar uma rede de formação de professores 
para atendimento aos surdocegos; Validar o 
atendimento individual e de qualidade, mes-
mo em escola regular, em salas de recurso, 
monitorado por esta rede de professores 
capacitados; Formar Grupo de Trabalho 
junto ao MEC para o desenvolvimento de 
políticas públicas para pessoas surdocegas 
e dar ênfaze neste GT a participação de 
pessoas surdocegas que possuem iden-
tidade e autonomia para exercerem sua 
cidadania; Formação de Guias-intérpretes, 
rompendo com o monopólio de entidades, 
proporcionando que cada estado brasileiro 
possa realizar a formação de seus próprios 

guias-intérpretes, via-
bilizando a formação 
de uma rede nacio-
nal; Desenvolver ci-
clo de palestras com 
pessoas surdocegas 
e assim fazer chegar 
às escolas e professo-
res de todo o Brasil, 
histórias reais de luta, 
superação e sucesso; 
Acesso das pessoas 
surdocegas às tecno-
logias assistivas ne-
cessárias à sua auto-
nomia com segurança; Acesso das pessoas 
surdocegas à capacitação para a utilização 
das tecnologias disponíveis; Acesso à educa-
ção por meio de materiais e equipamentos 
adaptados para a estimulação; Acesso a 
implantes e cirurgias para recuperação de 
qualidade auditiva e visual aos que assim 
desejarem; Acompanhamento e tratamento 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
inclusive com inclusão da informação “pes-
soa surdocega” no cartão de usuário; Optar 
pela estimulação educacional e social, em 
vez da utilização de medicação; Criação 
de programa de inclusão social, traba-
lho e renda para pessoas surdocegas; 
Atenção do Ministério Público; Amparo 
humanitário - pensão especial, moradia, 
alimentação - a todos os surdocegos - in-
cluindo surdocegos idosos - que tiveram 
historicamente seu Direito ao desenvol-
vimento negado pelo Estado brasileiro e 
que se encontra em situação de risco e/
ou abandono; Desenvolver legislação que 
destine Pensão Especial aos surdocegos 
que também tenham doença rara.

RR - Neste ano também você esteve 
em reunião na ONU para discutir a 
Agenda de Desenvolvimento Inclusi-
vo em Deficiência para 2015 e além. 
Como está a situação mundial em re-
lação à surdocegueira ?

AG - São raros os países do mundo que 
dão atenção adaquada a surdocegueira. 
Gosto muito dos trabalhos da Finlândia, 
Suécia, Austrália, Alemanha, Nova Zelândia, 
Canadá e Inglaterra. Nesses países existe 
grande preocupação com os surdocegos 
e neles estão as melhores associações de 
surdocegos do mundo. Em minha passa-
gem pela ONU observei que o chefe de 

estado americano destacou que o governo 
estaria doando as tecnologias assistivas aos 
surdocegos, pois observaram que sem as 
tecnologias eles vão demorar muito a se 
desenvolver. Com certeza os Estados Unidos 
devem em breve observar grande avanço 
- mais do que já têm - da comunidade de 
surdocegos.

RR - Já que estamos no final do 
ano, como foi 2013 para você ? Quais 
são seus planos para 2014 ?

AG - Meu 2013 foi espetacular. Palestrei 
e orientei muito. Estive presente em con-
gressos e seminários em vários estados do 
Brasil, América Latina e no mundo. Fui o 
proponente da primeira audiência pública 
sobre o tema da história brasileira na Câ-
mara dos Deputados. Ter estado em Nova 
York e na ONU em uma reunião histórica 
para a humanidade foi um sonho realizado. 
Enfim, esse foi um ano nota 1000. E que 
venha 2014 ! Não faço previsões, apenas 
digo que aqui estarei sempre firme e forte, 
enquanto Deus permitir, bradando por liber-
dade, justiça e desenvolvimento a todas as 
pessoas surdocegas.

RR- Aproveite para deixar uma 
mensagem especial para seus leito-
res da Revista Reação.

AG - Minhas atitudes seguem o que nos 
ensinou Luther King Jr. quando disse: ‘A co-
vardia pergunta: é seguro ? A conveniência 
pergunta: é político ? A vaidade pergunta: é 
popular ? Porém a consciência pergunta: é 
correto ? E chega o momento em que um 
deve tomar posição que não é nem segura, 
nem política, nem popular, porém, devemos 
tomar porque é correta’. Desta forma, tomo 
a posição correta !
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Uma história de 30 anos: 
“a vida não para” !

A Ortobras fecha o ano de 2013 com 
muitos motivos para comemorar. Além 
de completar 30 anos, a empresa expan-
diu territórios no Brasil e na Colômbia, 
mudou sua identidade visual, recebeu 
fortes investimentos em maquinários e 
implementou o Mamuth, projeto que  
irá revolucionar a acessibilidade em ae-
roportos. “É por esses e outros motivos 
que a Ortobras continua sendo a maior 
empresa de acessibilidade do Brasil”, ga-
rante o assessor de Marketing Marcos 
Cipriani Dias.

Reconhecida pela qualidade de seus 
produtos, a Ortobras investe constante-
mente em atualizações tecnológicas e 
projetos sustentáveis. É por isso que a 
planta fabril de Barão/RS foi projetada de 
forma ecológica, com a iluminação exter-
na alimentada por energia eólica e solar, 
e sistema de coleta da água da chuva. A 
empresa também deu um grande passo 
rumo à internacionalização montando 
uma planta fabril na Colômbia, agilizando 

a entrega de produtos para o mercado 
latino-americano.

O ano também foi marcado pela 
criação de uma identidade visual mais 
moderna, com o poder de representar as 
mudanças da empresa em todos os seg-
mentos em que ela investe – cadeiras 
de rodas, elevadores prediais, platafor-
mas elevatórias veiculares, acessibilidade 
predial e aeroportos. Além disso, a nova 
campanha: “A vida não para”, busca con-
tar histórias inspiradoras de pessoas que 
decidiram não deixar o tempo passar 
em vão.

Mas as novidades não param por aí: 
ao longo do ano, a Ortobras recebeu 
fortes investimentos em maquinários e 
tecnologia, reduzindo custos e melho-
rando a qualidade de seus produtos. 
Investimentos em pesquisa possibilita-
ram a criação da cadeira KIDS (Kit de 
Inclusão Digital e Social), um produto 
que promete mudar a vida de muitas 
pessoas – como a de Ana Paula, menina 

que ganhou uma KIDS da Ortobras e 
que agora tem muito mais autonomia 
para se comunicar e expressar seus pen-
samentos.

O ano chega ao fim de forma positiva 
e trazendo outra certeza: a acessibilida-
de acaba de ganhar um novo destino. 
O produto que irá beneficiar milhões 
de pessoas com mobilidade reduzida 
já está sendo instalado no Aeroporto de 
Palmas/TO: o Mamuth (Módulo remoto 
para embarque acessível) é comple-
mentado por conectores climatizados, 
dando origem ao Elo, um projeto de-
senvolvido por meio da parceria entre 
Ortobras e Infraero que irá revolucionar 
a acessibilidade em aeroportos. “Este 
é o plano da Ortobras para 2014: con-
tinuar crescendo em todos as divisões 
e implementar o Mamuth em outros 
terminais do país, levando acessibilidade 
a todos os lugares, tornando a vida mais 
prática, acessível e igual para todos”, 
finaliza Dias. 
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Rede quer ser a melhor da marca 
para pessoas com deficiência !

O Grupo Sonnervig tem 87 anos 
de mercado e é um dos reven-
dedores Ford mais tradicionais do 
país. São 6 lojas espalhadas por 
São Paulo e seu foco é ser a melhor 
revenda da marca nesse segmen-
to, que representa hoje, cerca de 
22% das vendas diretas. “Temos 
o objetivo de crescer ainda mais, 
e com qualidade em 2014”, afir-
ma Marcello Paixão, gerente de 

Vendas Corporativas.
Entre as filiais, 3 são totalmente adaptadas e as outras estão 

em adaptação para atender ainda melhor esse público. Para 
quem quiser conhecer em profundidade os modelos disponíveis, 
há test-drive dos três modelos homologados pela montadora e, 
para maior comodidade, é possível, em situações especiais, dis-

ponibilizar o transporte do cliente, no chamado 
serviço de “leva e traz”. 

“Todos nossos vendedores, das 6 filiais, 
passaram por treinamento especializado para 
receber esse importante segmento. Entende-
mos que se trata de um cliente ‘especial’, e 
é extremamente necessário estarmos prepa-
rados para oferecer o melhor atendimento e 
serviço”, explica Paixão. 

Para 2014, os planos são de investir ainda 
mais na qualidade: “temos ciência que o pro-
cesso de evolução é contínuo quando se trata 
de estar preparado para atender um segmento 
tão carente de atenção. Espero que, com uma 
equipe especializada, produto, estrutura e ‘hu-
mildade’, façamos de 2014 um ano com muitos 
negócios e clientes felizes”, conclui Paixão.
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Experiência aliada à 
modernidade faz a diferença !

Com mais de 90 anos de atividades e 52 subsidiárias atenden-
do a cerca de 140 países, a Ottobock, empresa de origem alemã, 
fabricante de órteses, próteses e cadeiras de rodas, acumulou 
uma experiência única no desenvolvimento de tecnologias, téc-
nicas e protocolos de reabilitação que contribuem para assegurar 
a máxima qualidade de vida aos usuários. 

A empresa tem 35 anos de Brasil: “Por 
seu nível de crescimento e qualidade dos 
projetos aqui desenvolvidos, o país se tornou 
um dos mercados foco para a Ottobock no 
mundo”, explica Ricardo Oliveira, gerente 
comercial da empresa no Brasil. “Prova disso 
é uma série de projetos e desenvolvimento 
feitos sob medida para o mercado brasileiro, 
atendendo as necessidades específicas de 

diferentes grupos, buscando democratizar a tecnologia e a quali-
dade de vida, inclusive no fornecimento direcionado ao governo, 
que visa atender as pessoas de baixa renda”, complementa.

O mercado brasileiro é considerado um dos mais promissores, 
com destacado crescimento ao longo dos últimos anos, fato di-
retamente relacionado à melhoria social e atenção das políticas 
públicas. “Contudo, ainda existe uma diferença significativa entre 
a disponibilidade de profissionais e o nível de adequação das 
próteses às diferentes necessidades de cada usuário, em relação 
aos mercados desenvolvidos”, avalia Oliveira.

As vendas para o governo e instituições têm crescido em im-
portância nos últimos anos e já representam parcela significativa, 
mas ainda não são o canal de maior valor para a empresa. Essa 

situação, de acordo com Ricardo Oliveira, cria a necessidade de 
que as empresas busquem alternativas de geração de negócios. 

Na avaliação dele, as ações do Plano Viver sem Limite, lançado 
pelo governo federal em novembro de 2011, abrem oportuni-
dades estratégicas para o segmento de 
atuação da Ottobock, mas ainda não 
tiveram reflexo significativo na ponta do 
processo de consumo. 

O resultado de 2013 é motivo de 
comemoração, já que foi mantido o 
crescimento em vendas acima de 20%, 
com destaque para o setor de cadeiras 
de rodas. Outro fato relevante no ano 
foi a mudança de endereço da sede no 
Brasil, da cidade de Campinas/SP para 
a cidade de Valinhos/SP, na mesma 
região do interior paulista (ver maté-
ria completa da inauguração da nova 
sede na seção “Mercado”, ainda nesta 
edição).

Alguns planos previstos no ano foram 
transferidos para 2014, como explica 
Oliveira: “O nosso planejamento e cro-
nograma de lançamentos de produtos 
no país são sujeitos a atrasos devido às 
nossas particularidades nos processos 
regulatórios”, explica o gerente. 

“Para o próximo ano também está 
sendo projetado um crescimento de 
dois dígitos e a implementação de im-
portantes projetos para dar sustentação 
aos nossos planos de transformar o Bra-
sil em um dos cinco maiores mercados 
no mundo para a empresa”, finaliza 
Oliveira.

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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Nota A: Repito os três critérios adotados nas Partes 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 da tradução do capítulo 10 do livro British social 
work in the nineteenth 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 equi-
valente terminologia atual utilizada no Brasil e comentários 
meus virão entre colchetes.

Nota B: Na parte 6, publicada na edição n°94 desta revista 
(p.12-14), iniciei o subtítulo “CRIPPLES (aleijados) [pessoas 
com deficiência física]” abordando os itens 1 e 2. Na Parte 
7, que é a última, apresentarei a tradução dos itens 3 e 4 e 
da conclusão; e também concluirei este artigo.   

3. Vimos como os experimentos em adaptar a educação 
às necessidades da criança eram conduzidos no Abrigo Man-
chester. E é sabido que a primeira escola-hospital no país 
[Grã-Bretanha] foi estabelecida em 1892 pelo Real Hospital 
Ortopédico Nacional em Londres, mas nenhum esforço para 
oferecer escolas especiais para crippled children (crianças 
aleijadas) [crianças com deficiência física] aconteceu até o 
final da década de 90 [do séc. 18], quando a sra. Humphrey 
Ward começou sua campanha em Londres. Graças grande-
mente aos esforços dela, uma escola voluntária foi aberta em 
1898, recebendo no ano seguinte a máxima ajuda financeira 
da Diretoria de Escolas de Londres, sob a égide da Lei de 
Educação de 1899, que outorgou tal poder às diretorias de 
escolas. Na escola, refeições e ensino eram providos assim 
como uma pequena taxa era cobrada dos pais. 

O esforço para prover escolas especiais para os cripples 
(aleijados) [pessoas com deficiência física] não prosseguiu 
sem enfrentar desafios, à medida que muitos - particularmen-
te as Autoridades Médicas de Saúde (fonte: Sra. G. M. Treve-
lyan, ‘Enfermaria Sra. Humphrey’, The Cripple, 1928/1930) 
- achavam que o melhor arranjo seria o de educar juntos 
os physically and mentally handicapped (deficientes físicos 
e mentais) [pessoas com deficiência física e intelectual]. 
Com exceção de Londres, não há registro de instalações 
educacionais especiais para crippled child (criança aleijada) 
[criança com deficiência física] que morasse na sua casa, até 
depois de 1900, quando muitos experimentos começaram 
a ser feitos em outras cidades.

4. Muito pouca evidência está disponível sobre os variados 
esforços caritativos para the orthopaedically handicapped (os 
deficientes ortopédicos) [as pessoas com deficiência física]. 

Pessoa com deficiência 206 anos 
antes da inclusão

Parte 07

A única exceção é o trabalho realizado pelo Sindicato das 
Ragged Schools (Escolas para Crianças Pobres), em Londres. 
No início, esse trabalho tomou a forma de ‘festas’, particular-
mente o ‘dia nacional no interior para crianças da cidade’, em 
especial as cripples (aleijadas) [crianças com deficiência física]. 

As festas permaneceram importantes e quando Arthur 
Pearson começou a se interessar após 1892, o ‘Fundo Água 
Fresca’ se tornou um meio útil de financiar o que parece ter 
sido um feriado na dull and monotonous lives (vida triste e 
monótona) destas crianças. 

Mais ou menos em 1895, em resposta a alguns artigos 
comoventes no [jornal] Daily Telegraph, foi decidida a realiza-
ção de um banquete de Natal para crippled children (crianças 
aleijadas) [crianças com deficiência física] no Guildhall, em 
Londres. Para isto, foi solicitada a cooperação de Alderman 
William Treloar (mais tarde, prefeito Treloar, o fundador do 
famoso hospital ortopédico em Alton, Hampshire); e o que 
começou como um modesto evento se tornou uma festa 
anual, na qual milhares de crippled children (crianças alei-
jadas)[crianças com deficiência física] em Londres foram ao 
banquete ou lhes foram enviadas cestas de Natal. Outro 
aspecto da ideia de ‘festa’ foi a formação do ‘Associação de 
Convidados do Natal’, para a qual cerca de 500 crippled chil-
dren (crianças aleijadas)[crianças com deficiência física] foram 
convidadas pelos abastados para passarem o Natal com eles.

No começo dos anos 90 [do séc. 19], o Sindicato das 
Ragged Schools (Escolas para Crianças Pobres) abriu um 
‘Cripples Department’ (‘Departamento de Aleijados’)[‘Depar-
tamento de Pessoas com Deficiência Física’] em sua sede, 
com equipe remunerada por tempo integral e com uma 
variedade de diferentes itens em sua programação. Uma das 
interessantes e valiosas contribuições deste departamento foi 
o seu registro de crippled children (crianças aleijadas)[crianças 
com deficiência física] em Londres; e em 1895 cerca de seis 
a sete mil nomes tinham sido registrados, sendo que esta lista 
continuou crescendo a cada ano à medida que mais pessoas 
ficavam sabendo o que estava sendo feito. Ela foi útil como 
base para outra atividade do departamento: a visita às crippled 
children (crianças aleijadas)[crianças com deficiência física] 
em suas casas por trabalhadores voluntários.

Entre 1894 e 1897 mais de mil homens e mulheres se 
ofereceram para fazer este trabalho, tendo a cidade de Lon-
dres sido dividida territorialmente entre eles. A tarefa deles 
foi principalmente a de levar ensino religioso àqueles que, de 
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Trabalho de Confiança !
Desde 2005 no mercado brasileiro, a Prokinetics, com sede 

em Valinhos/SP, representa marcas de órteses e próteses para 
reabilitação. O principal lançamento em 2013 foi a órtese dinâ-
mica Pre Stride, da empresa Becker Orthopedic. O produto foi 
totalmente redesenhado e conta com um sistema pneumático 
de auxílio à extensão. De acordo com Ulrich Boer, sócio-diretor 
da empresa: “essa órtese permite uma avaliação precisa de 
pacientes antes mesmo da prescrição médica definitiva, o que 
melhora consideravelmente o resultado do processo de reabilitação”. A relação 
comercial com os parceiros internacionais da Prokinetics é cada vez mais estreita, 
uma vez que há o estabelecimento de planos de trabalho de longo prazo e 
metas estipuladas, que têm sido atingidas. Uma novidade do grupo é a parceria 
firmada com a Freedom Innovations, uma das companhias líderes mundiais 

no desenvolvimento e fabricação de pés em carbono de alta performance. 
“Lançaremos um joelho hidráulico controlado por microprocessador, fabricado 
pela mesma empresa”, explica o diretor que justifica o bom andamento dos 
negócios devido ao acompanhamento feito de perto pela equipe na evolução 
tecnológica no ramo das órteses e próteses. Ele explica, também, que o bom 
atendimento sempre foi uma das principais metas: “confiança se conquista 
através de um trabalho sério, focado nas necessidades do protesista e ortesista 
e, principalmente, das pessoas com deficiência”.

As expectativas para 2014, ano de olhos atentos ao Brasil pela Copa do 
Mundo, são positivas para a empresa. “O evento traz perspectivas positivas 
para o Brasil de um modo geral e, certamente, a área da reabilitação sentirá 
os efeitos positivos... estamos muito otimista em relação aos próximos anos”, 
comenta Ulrich.

outra forma, não o teriam; mas, rapidamente as visitas reve-
laram outras necessidades, tais como a penosa solidão dos 
house-bound cripples (aleijados confinados em suas casas)
[pessoas com deficiência física mantidas em suas casas], a 
falta de ajudas cirúrgicas e, em muitos casos, a falta de roupas 
adequadas. Para combater a solidão, a ‘Liga Pombo Branco’ 
na zona norte de Londres foi fundada por um grupo de tra-
balhadores que concordaram em devotar todo o seu tempo 
livre para ajudar os cripples (crianças aleijadas)[crianças com 
deficiência física]. A ‘Liga Muleta e Bondade’ desenvolveu um 
sistema de correspondentes e obteve voluntários de todo o 
mundo assim como do próprio país [Grã-Bretanha].       

Onde não houvesse botas cirúrgicas ou ajudas semelhan-
tes, o ‘Cripples Department’ (‘Departamento de Aleijados’)
[‘Departamento de Pessoas com Deficiência Física’] dispunha-
-se a supri-las. Esperava-se que as famílias das cripples (crian-
ças aleijadas)[crianças com deficiência física] contribuíssem 
se pudessem; e em qualquer caso as ‘ajudas’ eram providas 

por empréstimo se possível, e um recibo era assinado pelo 
pai ou mãe ou guardião para receber os artigos contra a apre-
sentação do recibo; isto era feito para evitar sua penhora ou 
venda. As roupas também eram cuidadosamente coletadas e 
distribuídas pelo departamento e salas inteiras da sede eram 
utilizadas para a estocagem. Nenhum pedido de roupas era 
considerado sem a contra-assinatura de um agente do Sindi-
cato das Ragged Schools (Escolas para Crianças Pobres) ou 
de um contribuinte que assumia ter conhecimento pessoal 
das circunstâncias e necessidades da criança. Já em 1892, a 
‘Associação dos Bons Samaritanos’ foi formada para organizar 
grupos de trabalho para confeccionar peças de roupas para 
crippled children (crianças aleijadas)[crianças com deficiência 
física]. E em 1895 a ‘Liga dos Corações e Mãos’ foi iniciada 
entre as crianças ricas, cada uma das quais assumindo fazer 
pelo menos duas peças de roupas para crippled children 
(crianças aleijadas)[crianças com deficiência física].         

Porquanto estes trabalhos - alguns dos quais reconheci-
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damente sentimentais e efêmeros por natureza - tomassem 
muitas horas dos organizadores de tempo integral, eles não 
negligenciaram outro aspecto: a necessidade de companhei-
rismo entre os próprios cripples (aleijados)[pessoas com de-
ficiência física]. Em diferentes partes de Londres, clubes para 
cripples (aleijados)[pessoas com deficiência física], como o 
‘Cripples Parlours’ (‘Salões para Cripples’ (‘Aleijados’)[Pessoas 
com Deficiência Física] e outros meios de reuni-los foram or-
ganizados. Muitos deles faziam reuniões semanais nas quais 
todos os tipos de passatempos eram praticados. Particularmen-
te valiosos eram os grupos de cantores, alguns dos quais se 
tornaram bem conhecidos. Artesanatos tais como confecção de 
tapetes, ornatos gregos e bordados eram também populares. 
Se as crianças mostrassem uma aptidão especial, elas eram 
às vezes empregadas como aprendizes; empregadores em 
ocupações como impressa gráfica, selaria, encadernação e 
sapataria estavam com frequência desejosos de empregá-las. 
De fato, a procura de emprego para estas crianças logo tomou 
um importante lugar nos programas da Sociedade Shaftesbury, 
embora - exceto nos casos em que a aprendizagem [profis-
sional] era possível - as oportunidades eram frequentemente 
limitadas às tradicionais ocupações das Ragged Schools (Esco-
las para Crianças Pobres), tais como engraxates, office-boys, 
empregados domésticos e coletores de tapetes.

Conclusão
Poucos aspectos da vida dos handicapped (incapacitados)

[pessoas com deficiência] estão separados de sua deficiência; 
sua necessidade é aceitar este fato intelectual e emocional-
mente, e superá-lo tanto quanto possível. O que começou 
na metade do século 19 foi uma revolução na atitude, de 
desespero para uma atitude na qual o objetivo deverá ser 
o de to integrate (integrar) os handicapped (incapacitados)
[pessoas com deficiência] na sociedade e de tornar as pes-
soas cônscias da sua responsabilidade de aceitar aquelas 
que têm algum defect (defeito) [deficiência], tanto quanto 
possível, como iguais e colegas.             

Contínua divulgação a respeito das potencialidades dos 
handicapped (incapacitados)[pessoas com deficiência] cons-
tituiu uma boa parte da função do assistente social, como 
o relacionamento face a face que lhes ensinou o braile, ou 
como falar ou ajudá-los a encontrar empregos ou tentou 
desembaraçar algumas das dificuldades sociais e emocionais. 

Pelo motivo de que cada grupo de handicapped person 
(pessoa incapacitada) [pessoa com deficiência] teve de ser 
ajudado separadamente, surgiram distintos serviços para cada 
grupo e distintos grupos de trabalhadores com sua formação, 
suas habilidades e sua função. Apesar da separação, como a 
revisão do seu trabalho sugere, os trabalhadores que aten-
dem os handicapped person (pessoa incapacitada) [pessoa 
com deficiência] estão tentando fundamentalmente fazer a 
mesma coisa. Suas habilidades e o escopo do seu trabalho, 

sendo tão semelhantes, sugerem que um treinamento em 
comum poderia ser vantajoso para eles.

Conhecimento especializado sobre o tipo de defect (defei-
to)[deficiência] e suas implicações psicológicas para o sufferer 
(o sofredor)[a pessoa com deficiência] parece ser necessário, 
de acordo com o ramo de trabalho escolhido, e ele poderia 
ser acrescentado ao treinamento básico. Mas o isolamento 
do último século [séc. 19], compreensível que tenha sido, 
foi deixando de ser valioso antes de 1900.

Meus comentários finais
Neste longo artigo, que dividi em 7 partes, fiz uma tradu-

ção comentada do Capítulo 10, The handicapped [Pessoas 
com deficiência], de um livro publicado em 1956. Conforme 
justifiquei na introdução da Parte 1 (Reação n° 89, nov. e 
dez., 2012), o meu objetivo foi o de recordar os termos e os 
conceitos que os seus autores britânicos, a cientista social A. 
F. Young e o sociólogo E. T. Ashton, utilizaram na década de 
50 do século 20 para se referirem às práticas adotadas em 
relação à pessoa com deficiência na Grã-Bretanha no século 
19, ou seja, 206 anos antes da era da inclusão.

Eu havia lido o livro em 1960 e queria relembrar, agora 
em 2012 e 2013: as terminologias e conceituações em voga 
no século 19; as que os autores utilizaram em 1956; e os 
equivalentes termos e conceitos praticados em 2012 e 2013.

No que o meu objetivo foi sendo alcançado, espero que 
os leitores foram percebendo que certos conceitos e ter-
minologias, praticados na Grã-Bretanha dos séculos 19 e 
20, também aconteceram no Brasil nesse mesmo período, 
guardadas as devidas diferenças culturais, socioeconômicas e 
legislativas entre os dois países. Das práticas essencialmente 
assistencialistas e paternalistas do passado para as de cunho 
integracionista, primeiro, e inclusivista, atualmente, vimos a 
lenta evolução da sociedade e dos profissionais de reabilitação 
face à situação das pessoas com deficiência. Vimos também 
um pouco da evolução na percepção das próprias pessoas 
com deficiência a respeito de si mesmas. A longa prática dos 
sistemas de escolas especiais e de oficinas protegidas de 
trabalho nos citados séculos deixou marcas que ajudaram a 
abrir caminhos para os praticantes inclusivistas do século 21.
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Ano de 2014 vem cheio
de metas e novidades ! 

Com a primeira loja fundada em 1968, em Sorocaba/SP, a 
Ortopedia Conforpés tem escrito sua história com base sólida e 
transparente. Em 2013, o lançamento de destaque foi a mão biônica 
Bebionic Versão 3 – mais moderna e resistente do mercado. Tanta 
qualidade se deve ao fato de o produto ter, além das já conhecidas 
14 pinças, o chassi em alumínio e a parte interna dos dedos em titâ-
nico. Já na linha de membros inferiores, foi destacado o Pé Elan, da 
Endolite, que tem um controle hidráulico do tornozelo controlado por 
um microprocessador. O diretor técnico, Anderson Tuzino Nolé, 
afirma que a empresa sempre busca proporcionar facilidades para 
seus pacientes, investindo fortemente em tecnologia de produção 
e confecção. “Para 2014, pretendemos confeccionar uma prótese 
do princípio ao fim em menos de 2 horas, aumentando assim a 
nossa capacidade de produção e mantendo a qualidade do serviço 
Conforpés. Estamos fechando algumas parcerias com Universida-
des e outros Órgãos envolvidos com aprimoramento de produtos 
ortopédicos para desenvolvermos alta tecnologia com diminuição 
de custos para os pacientes”.

O grupo conta com 65 profissionais e re-
aliza cursos periódicos para manutenção de 
todos os seus colaboradores. “Na Conforpés, a 
prioridade é sempre o paciente. Sabemos que 
todas as pessoas que nos procuram tem algum 
tipo de necessidade e geralmente estão muito 
fragilizadas pela situação em que se encontram. 
Todos são tratados com cordialidade e atenção 
necessária para que possam ser sanadas todas 
as dúvidas e expectativas”, explica o diretor.

Para 2014, a empresa visa ampliar o número de atendimen-
to em todos os setores com as novas parcerias, fortalecendo 
sempre as antigas, proporcionando um aumento significativo de 
atendimento e ampliando a rede de clínicas. “Nossas relações 
com nossos parceiros internacionais vem melhorando a cada 
dia e estamos prestes a fechar uma nova parceria para 2014. 
O próximo ano promete mais novidades e tecnologias para o 
mercado de prótese no Brasil”, conclui Anderson.
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Expansão de vendas marca 
mais um ano de atividades!

A Fiat tem bons motivos para 
comemorar em 2013: as vendas 
para pessoas com deficiência 
aumentaram 32% de janeiro a 
outubro. O supervisor nacional 
de Vendas Diretas a Governo e 
Programa Autonomy, Ricardo 
Francisco de Souza, credita 
o bom resultado a dois fatores 
principais: “Um dos motivos foi 
liberação da isenção de ICMS 

para não condutores, além de termos disponibiliza-
do para esse canal de vendas, o Grand Siena Dua-
logic, que é o segundo veículo mais vendido dentro 
do nosso mix”, explica. Ele considera também que, 
como a liberação do imposto para não condutores, 
que entrou em vigor no mês de janeiro de 2013, a 
partir do próximo ano com uma maior divulgação, 
o impacto nas vendas seja ainda mais expressivo.

Instalada em Betim/MG desde 1976, a empresa 
tem um plano  de investimentos de R$ 10 bilhões 
entre 2011 e 2014, que ampliará a capacidade 
de produção da fábrica mineira. Também será im-
plantada uma segunda fábrica de automóveis no 
País, situada em Goiana/PE. O campeão de vendas 
para pessoas com deficiência, de acordo com o 
supervisor, é o Palio Essence 1.6 Dualogic, seguido 
pelo Grand Siena Essence Dualogic, Idea Adventure 
Essence Dualogic e Punto Essence Dualogic. 

A marca tem uma sólida relação com esse pú-
blico: desde 1996 funciona no Brasil o Programa 

Autonomy, que começou com o lançamento do 1º 
veículo global da marca, o Fiat Palio. Na época, as 
edificações não eram obrigadas a ter acessibilidade, 
mas o programa tinha esse quesito como condição 
mínima para uma concessionária receber a bandeira 
Autonomy. 

Atualmente, as mais de 600 concessionárias es-
palhadas por todo o país podem receber e atender 
clientes com deficiência. Entre as vantagens que 
o Autonomy oferece, estão também descontos e 
um ano a mais de garantia para os veículos que 
têm, normalmente, somente um ano de garantia 
contratada.

Para reforçar o antendimento, Souza explica as 
atividades desenvolvidas: “Este ano estamos lan-
çando um treinamento especifico para os nossos 
vendedores sobre abordagem aos clientes com de-
ficiência, benefícios e procedimentos para obtenção 
das isenções e carteira de habilitação”.

O supervisor considera que PcD são clientes fiéis 
e que está aumentando a procura por produtos e 
serviços que antes não tinham acesso. Para estreitar 
essa relação, a Fiat participa há  mais de 12 anos do 
maior evento do setor, a REATECH, juntamente com 
outras ações que estão em desenvolvimento. “Para 
o próximo ano, devemos expandir nossos parceiros 
certificados na adaptação para condutores, além de 
desenvolver um programa de marketing especifico 
para esses clientes. E, claro, esperamos aumentar 
ainda mais nossas vendas, com novos produtos”, 
finaliza o Ricardo Francisco.
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Novas unidades refletem maior 
procura por independência

A autoescola Javarotti fecha 2013 
comemorando a abertura de mais 
duas novas unidades:   Guarulhos/SP 
e Alphaville/SP. Agora são 9 pontos à 
disposição de pessoas com deficiên-
cia física, auditiva e nanismo em São 
Paulo. Os instrutores atendem tam-
bém pessoas interessadas em habi-
litação comum, mas 90% dos alunos 
da autoescola possuem algum tipo de 
deficiência.

A empresa está se expandindo por-
que cresce o número de interessados 
em dirigir os próprios veículos, em uma 
busca por autonomia que a Javarotti faz 
questão de apoiar. Para isso, além das 
aulas, fornece toda a assessoria para 
o processo de isenção na compra de 
um veículo 0Km. 

Os instrutores passam por recicla-
gem contínua e uma psicóloga do trân-
sito também trabalha com a equipe. 
Estão à disposição, veículos automáti-
cos, adaptados mecânicos e triciclos. 
As unidades são totalmente adaptadas 
para receber os alunos com conforto 

e segurança. A autoescola é tão espe-
cializada que seus responsáveis são, 
frequentemente, chamados para mi-
nistrar palestras em diversas entidades, 
como a AACD, por exemplo.

Luciane Santana Habib, uma das 
diretoras, conta que estão investindo 
também na categoria profissional, com 
um ônibus adaptado para o público PcD. 
A procura, por enquanto, ainda é pe-
quena porque até pouco tempo atrás a 
lei não permitia. Quando um motorista 
profissional adquiria uma deficiência, os 
peritos do Detran rebaixavam a catego-
ria nas CNH. O candidato perdia sua 
profissão, tendo que se moldar à outra 
atividade. “A lei que permite é recente 
e a maioria desses profissionais desco-
nhece a informação de que é possível 
adquirir uma CNH profissional”, explica 
a diretora.

A estrutura e a excelência do trabalho 
de hoje refletem a própria história da 
Javarotti. Ela foi fundada em 1992 para 
treinar condutores em geral. A história 
mudou de rumo, como conta Luciane: 

“Ao ser assumida por um dos nossos 
diretores, Lucas Santana, nos especia-
lizamos. Lucas teve uma visão sensí-
vel e maravilhosa, preocupando-se em 
aperfeiçoar e aprimorar o atendimento 
para pessoas com deficiência. Ele nem 
podia imaginar que alguns anos mais 
tarde seria vítima de um AVC hemorrá-
gico e eu, também diretora, que teria 
um filho cadeirante, com sequela de 
paralisia cerebral. Nada acontece por 
acaso, temos certeza que Deus nos deu 
esta missão, por isso a Javarotti é mais 
do que uma empresa. Nós amamos 
atender o público PcD e fazemos isso 
com muito carinho”, afirma.

A Javarotti continua com seu tra-
balho de aproximação a possíveis 
clientes, sempre participando de 
feiras como a REATECH e marcan-
do presença na mídia especializada.  
“A nossa maior conquista é poder fazer 
parte da história da vida dos nossos 
clientes, depois de terem passado por 
momentos em que, aparentemente, 
estaria tudo perdido”, finaliza Luciane.
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Doença rara motiva luta do 
“Instituto Eu Quero Viver” !

O 
nome não é dos mais fáceis: mucopolissaca-
ridose – MPS - como é também conhecida. 
Doença metabólica hereditária, ela provoca 
falta de determinadas enzimas, prejudicando o 
bom funcionamento das células. Isso deixa as 
pessoas que a possuem, com baixa estatura, 

mão em forma de garra ou gancho, nariz largo, aumento do 
volume dos lábios, pescoço curto, abdômen saliente, frequen-
tes infecções nos ouvidos, seios da face ou pneumonia e sopro 
cardíaco, entre vários outros. Das sete MPS existentes, apenas 
três têm tratamento, sendo que não há cura.

Estima-se que, no Brasil, cerca de 700 pessoas apresentem a do-
ença. Não se conhece, oficialmente, o número de casos no mundo. 
O custo do tratamento é calculado em cerca de R$ 50 mil mensais. 
A grande luta no momento para a ONG “Instituto Eu Quero Viver” 
é que a doença seja reconhecida pelo SUS, incorporando seus tra-
tamentos na lista de medicamentos de alto custo que são cedi-
dos gratuitamente, que haja estrutura para o atendimento na rede 
pública, já que não são todos os estados que estão capacitados e 
que sejam desenvolvidas novas pesquisas. Hoje, para conseguir os 
medicamentos sem custo é preciso uma decisão judicial.

A entidade nasceu em maio de 2011 para ajudar pessoas com 
doenças raras e suas famílias. A atriz Bianca Rinaldi conheceu, 
pelo Twitter e depois pessoalmente, o então estudante e hoje ad-
vogado Luiz Eduardo Próspero, conhecido como Dudu Próspero. 
Juntamente com o marido, o empresário Eduardo Augusto Men-
ga, Bianca resolveu se dedicar à causa, sendo hoje a presidente da 
ONG, Menga é o tesoureiro e Próspero o primeiro-secretário. Ainda 
não há uma sede própria, o trabalho é feito pelo site e em conjunto 
com associações de MPS. 

“Como artista, mãe, mulher, cidadã, me senti tocada a abrir o Ins-
tituto, arregaçar as mangas e entrar nessa batalha com eles, sempre 
ajudando no que estiver ao meu alcance”, explica Bianca. “Estar envol-
vida com a MPS é saber que a vida não é um conto de fadas, você faz 
a sua história, não importa a situação física ou emocional que esteja 
passando”. A atriz acredita que sua participação na próxima novela da 
Rede Globo, “Em família”, ajude a divulgar ainda mais a entidade.

Apesar de recente, o Instituto, representado por Bianca, já levou 
suas reivindicações ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e or-
ganiza um abaixo assinado pela gratuidade da medicação que tem 
como meta recolher um milhão de nomes (é possível assinar pelo 
site http://www.euqueroviver.org.br/, onde estão descritas também 
as formas de contribuição com a enteidade). 
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Dudu Próspero: sempre na luta...
O irmão de Dudu foi diagnosticado com a doença aos dois 

meses de vida, mas ele, apenas aos dois anos. A mãe, Regina 
Próspero, é atualmente presidente da Associação Paulista de 
Mucopolissacaridoses e Doenças Raras (APMPS-DR) e também 
da Aliança Brasil de MPS (ABRAMPS) e da Raríssimas Brasil. 

O deu blog - dudueamigos.com.br/?author=8 - nasceu por 
sugestão de uma amiga para que  que compartilhasse sua 
história de vida, ajudando a divulgar a doença e para que os 
que tivessem o problema descobrissem que não estavam sós 
e que poderiam procurar ajuda para diagnosticar e, se possível, 
também tratar, não só a MPS, mas outras patologias também. 
“Na minha infância, tudo que tínhamos de informação 
era apenas um papel impresso, e em inglês. Havia muito 
desconhecimento da parte médica e, principalmente, da 
sociedade. Hoje, com o trabalho que realizamos na divulgação, 
a doença se tornou mais conhecida e reconhecida”, conta 
Dudu, que recebe medicação há uma década.

Atualmente com 23 anos, completou seu curso de Direito no 
final de 2012, com um objetivo: “Além de ter a experiência de 
vida como portador, queria ter também o conhecimento técnico 
para ajudar outras pessoas e impedir que elas passem pelas 
mesmas dificuldades pelas quais passamos em consequência 
da falta de informações e conhecimento dos direitos que 
temos constitucionalmente, mas que muitas vezes, não nos são 
garantidos”, afirma o secretário do “Instituto Eu Quero viver”. 

Ainda em outubro passado, Bianca divulgou uma carta aberta 
e compareceu a uma audiência pública na Câmara Federal defen-
dendo a ampliação do “Teste do Pezinho”, que pode diagnosticar 
precocemente algumas doenças.
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Montadora comemora
resultado das vendas !

O resultado do Programa Acesso 
Ford neste ano demonstra a preferên-
cia por um campeão de popularidade: 
o Ford Ecosport. O canal especial de 
vendas para pessoas com deficiência, 
no primeiro semestre de 2013 da mon-
tadora, vendeu 1.439 unidades, sendo 
1 mil só desse modelo. Até outubro, a 
montadora já bateu o volume do ano 
anterior, com mais de 2.800 veículos 
comercializados, contra cerca de 1.900 
em 2012. 

Este ano também teve novidade para 
o segmento: o New Fiesta Hatch co-
meçou a ser vendido no meio do ano 
e já é o segundo modelo mais solicita-
do e requisitado junto ao público com 
deficiência, demonstrando que a Ford 
acertou em trazer esse modelo na ver-
são Powershift (já são 483 vendidos até 
outubro). Em terceiro lugar nas vendas 
para PcD ficou o Focus Hatch (com 462 
comercializados).

A participação da montadora na REA-
TECH, principal feira do setor, realizada 
em abril deste ano, é considerada como 
uma das grandes responsáveis pela boa 
performance. Bem como também, a 
presença com força total da marca, du-
rante o ano todo, na mídia dirigida ao 
segmento, como a Revista Reação. Na 
feira, os modelos foram apresentados 
em um concorrido estande onde os 
consumidores com deficiência pude-
ram conferir de perto a qualidade dos 
modelos da marca.

Todo investimento em visibilidade 
da montadora e dos modelos da mar-
ca junto ao público consumidor com 
deficiência e seus familiares em 2013, 
foram responsáveis pelo crescimento 
nas vendas para o Programa Acesso 
Ford. A elevação na comercialização 
chegou a 100% no final deste ano, se 
for considerado o volume de vendas 
do início do ano.

O Programa Acesso Ford oferece 
atendimento direto de fábrica ao pú-
blico com deficiência. Por meio da 
Central de Negócios Ford Empresas, 
o cliente tem acesso a informações 
técnicas e sobre quais modelos são co-
mercializados para o segmento, além 
de obter orientação sobre o processo 
de isenção de imposto e os descontos 
a que tem direito. Além da Central 
de Negócios, os Distribuidores Ford, 
que atuam no canal de Venda Direta, 
possuem uma estrutura exclusiva, de-
senvolvendo ações e parcerias para 
prestar o melhor atendimento.

Para 2014 a Ford vai continuar com 
as suas ações e investimentos dirigidos 
à pessoa com deficiência, esperando 
conquistar um resultado ainda melhor 
do que em 2013.  Também manterá as 
ações de relacionamento direto com o 
cliente, por meio da Central de Negó-
cios Ford Empresas, além de estreitar o 
relacionamento com o setor, com no-
vas parcerias. O objetivo é desenvolver 
ações para deixar os distribuidores cada 
vez mais aptos para o atendimento ao 
consumidor do Programa Acesso Ford. 
Para atingir o objetivo, serão realizados 
treinamentos e ações de reciclagem 
para a rede, com foco no cliente com 
deficiência. 

Agora, nos últimos meses de 2013, 
já começaram as vendas para o Novo 
Focus 2014, com exclusividade para o 
Programa Acesso Ford, uma nova apos-
ta da marca, o que abre novas perspec-
tivas para o próximo ano. O modelo 
será o principal a ser trabalhado pela 
Ford dentro do canal de Venda Direta.
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Experiência norte-americana 
faz sucesso no Brasil

A Loh Medical foi criada nos Estados 
Unidos há uma década, com a repre-
sentação de importantes fábricas de tec-
nologia assistiva, visando trazer mobili-
dade e independência para o mercado 
da América Latina, Central e Caribe. A 
subsidiária brasileira começou a operar 
há 2 anos. A Colômbia também conta 
com uma unidade e há ainda represen-
tantes no Chile, México e Costa Rica. 
Por aqui, a empresa está instalada em 
Belo Horizonte/MG. Todos os produtos 
oferecidos são importados, de fabricação 
norte-americana, mas possuem registro 
na Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA).

A empresa trabalha com quatro 
importantes fábricas: Sunrise Medical 
(fabricante da linha de cadeira de ro-
das Quickie e linha Jay de almofadas 
e encostos para cadeiras de rodas), 
Pride (com scooters, cadeiras motori-
zadas e Lift Chairs), Rifton (andadores 
para treino de marcha, linha de banho 
e toalete, cadeiras de atividades, Esta-
bilizadores - prono, supino e dinâmico 
e triciclos adaptados) e Levo (com a 
cadeira stand up). 

“Hoje contamos no Brasil com a linha 

adulta de cadeira de rodas Quickie (ca-
deiras monobloco e em X, leves, resis-
tentes e com design moderno), assim 
como as almofadas e encostos para pro-
porcionar melhor posicionamento e pre-
venção de lesões secundárias, trazendo 
conforto e melhor qualidade de vida ao 
usuário de cadeira de rodas. Temos tam-
bém a Lift Chair (poltrona com dispositi-
vo de reclínio e elevação, que posiciona 
o usuário quase na posição de pé, facili-
tando sua mobilidade), altamente reco-
mendada para idosos, pós operatórios 

e puérperas”, explica  
Paula Ciccone Mi-
chel Oliveira, uma 
das duas terapeutas 
da equipe à dispo-
sição para oferecer 
toda assessoria téc-

nica de suporte e configuração dos 
produtos. 

A equipe está satisfeita com os resul-
tados obtidos até agora, já que o cresci-

mento está de acordo com o planejado 
pela matriz: “o mercado brasileiro está 
passando por mudanças nesse setor, o 
que está gerando impactos positivos na 
área”, avalia a terapeuta. As vendas são 
realizadas principalmente pela rede de 
distribuição, mas o site está passando 
por mudanças e, em breve, poderão ser 
concretizadas também pela internet. A 
assistência técnica é feita também por 
distribuidores autorizados.

Para o próximo ano, os planos já estão 
traçados: “a LOH Medical contará com um 
gerente geral em São Paulo, facilitando 
muitas negociações. Além disso, em 2014 
completaremos nosso portfólio com as 
cadeiras manuais infantis (Zippie), a linha 
básica (Breezy), equipamentos pediátricos 
(Rifton) e cadeiras motorizadas (Pride)”, 
conclui a fisioterapeuta.
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Número de trabalhadores com 
deficiência ainda é baixo

A
o terminar mais um 
ano, ainda há muitos 
desafios a serem en-
frentados para garantir 
o acesso ao mercado de 
trabalho. Pela legislação, 

empresas com mais de 100 funcio-
nários devem destinar de 2% a 5% 
das vagas a essas pessoas. Em 2012, 
330.296 pessoas com deficiência ti-
nham vínculo empregatício, de acordo 
com a Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), do Ministério do Traba-
lho (ver tabela). 

O Brasil tem hoje, cerca de 45 milhões 
de pessoas com algum tipo de deficiência, 
segundo dados do IBGE. De acordo com 
informações da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, somente no Esta-
do de São Paulo, são mais de 9 milhões. 
Uma em cada 5 pessoas com deficiên-
cia do país está em São Paulo, cerca de 
20% da população. Ao todo, 6% são con-
templadas pela Lei de Cotas. No Estado, 
aproximadamente 5 milhões de pessoas 
com deficiência estão trabalhando (o que 
representa 48% da população com defi-
ciência). 

O Censo do IBGE de 2010 identificou 
que 2,8 milhões de pessoas com deficiên-
cia possuem ensino superior completo (in-
cluindo mestrado e doutorado). Em tese, 
de acordo com a Secretaria, é um número 
mais do que suficiente para suprir as 937 
mil vagas potencialmente criadas pela Lei 
de Cotas. É possível constatar que as pes-

soas com deficiên-
cia ainda vêm sen-
do subaproveitadas 
pelo mercado de 
trabalho. De acordo 
com levantamento 
realizado pela Fun-
dação Instituto de 
Pesquisas Econômi-
cas (FIPE), 68,9% 
delas sentem pouca 
ou nenhuma com-
patibilidade entre 

o cargo e escolaridade, comparado com 
42,8% para pessoas sem deficiência.

Uma experiência bem sucedida
“O movimento pela contratação de tra-

balhadores com deficiência cresce a cada 
dia na Grande São Paulo, mobilizando sin-
dicatos, empresas, entidades especializa-
das, escolas e órgãos públicos. A socieda-
de está percebendo que a inclusão profis-
sional abre as portas para novos sonhos e 
inserção econômica desses trabalhadores. 
Mas os registros públicos deixam muito a 
desejar: as pessoas com deficiência repre-
sentam apenas 0,7% dos trabalhadores 
formais brasileiros. Trocando em miúdos: 
temos 47 milhões de trabalhadores com 

carteira de tra-
balho assinada, 
mas só 330 mil 
são de trabalha-
dores com defi-
ciência”, explica 
Carlos Aparí-
cio Clemente, 
coordenador do 

Espaço da Cidadania, entidade com sede 
em Osasco/SP, nascida em 2001 com o 
objetivo de estimular o debate sobre polí-

Descrição     2011  2012

Total de Empresas com 100 ou mais empregados 45.477  46.354

Total de trabalhadores com deficiência contratados 296.505  302.986

Total de empresas com 100 ou mais empregados 3.812  3.226

que cumprem a Cota  

Total de Pessoas Com Deficiência contratadas 325.291  330.296

ticas públicas voltadas para a igualdade de 
oportunidades. 

Como exemplo de inclusão bem su-
cedido no mercado de trabalho ele cita o 
setor metalúrgico de Osasco e região: “Te-
mos orgulho de afirmar, que a barreira do 
preconceito está sendo vencida com muita 
informação e boa dose de responsabilidade 
social das empresas. Em novembro, acaba-
mos de renovar pela 3ª vez consecutiva a 
Convenção Coletiva de Trabalho que obriga 
o setor automotivo (SINDIPEÇAS, SINDI-
FORJA, PARAFUSOS) a contratar, prioritaria-
mente, trabalhadores com deficiência até o 
cumprimento da Lei de Cotas. Este setor já 
respondia por 106% do cumprimento da lei 
em julho deste ano”, afirma Clemente.

Ele avalia que 2013 foi um ano de mui-
tas lutas para não perder espaços conquis-
tados, frente a tentativas de desmoralizar ou 
transformar “em picadinho” a Lei de Cotas, 
exigindo esforço concentrado daqueles que 
defendem a igualdade de oportunidades. 
Ele lista as principais: “As iniciativas contra o 
cumprimento da lei aconteceram no Con-
gresso Nacional (PL 112/2006, relatado 
pelo Senador Romero Jucá, sendo arquivado 
em junho, depois de muita pressão); tam-
bém por iniciativa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), com o documento ‘101 
propostas para modernização do Brasil’; e 
ainda em decisões no judiciário trabalhis-
ta, onde há juízes e desembargadores que 
desconhecem (ou fingem desconhecer) a 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência, que tem status Constitucional, 
e todo juiz que se preza deveria respeitar a 
Constituição e não ignorá-la”. 

Clemente acredita que 2014 encon-
trará uma sociedade mais inclusiva, prin-
cipalmente após as manifestações de 
insatisfação popular iniciadas em junho, 



empregabilidade

Está em discussão no Senado o PLS 12/2012, que determina 
a obrigação de empresas e cooperativas de táxi com 20 ou mais 
veículos em operação adaptarem pelo menos 5% de sua frota para 
pessoas com deficiência. O autor do projeto é o senador Sérgio Sou-
za (PMDB-PR). Em sua justificativa, ele afirmou que os benefícios 
fiscais concedidos na aquisição de táxis devem ser revertidos à so-
ciedade de alguma forma e que os cadeirantes preferem fazer seus 
deslocamentos, sempre que possível, sem a necessidade de ajuda 
ou de retirada de suas cadeiras de rodas. O projeto foi aprovado em 
13 de novembro último pela Comissão de Serviços de Infraestru-
tura e deverá passar ainda pela Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH) que examinará a proposta em cará-
ter terminativo. Isso quer dizer que não será necessária aprovação 
pelo plenário. A matéria só irá para apreciação se houver um pedido 
expresso nesse sentido, encampado por pelo menos 9 dos 81 se-
nadores.

É o que espera o Ministério do Turismo, 
que está investindo R$ 98,5 milhões em 
obras de acessibilidade em 9 cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014.  São Paulo/SP, 
por exemplo, receberá R$ 20 milhões, Salva-
dor/BA, R$ 18 milhões e Fortaleza/CE, R$ 17 
milhões. O investimento foi definido em um 
documento, a Matriz de Responsabilidades 
da Copa, que determina os investimentos 
para o torneio e define os gastos dos governos federal, estaduais, 
municipais e da iniciativa privada. “O Ministério do Turismo apoia a 
acessibilidade e a diversidade do turismo de todos os segmentos. O 
turismo precisa ser usufruído por todos sem distinção”, afirma Fabio 
Mota, secretário nacional de programas de Desenvolvimento do Tu-
rismo. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece as 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Obras de 
acessibilidade nos atrativos turísticos contribuem para a qualidade 
de vida da população local, bem como ampliam o acesso a turistas 
com deficiência causada por mobilidade reduzida, quer sejam ido-
sos, crianças, gestantes, entre outros.

Manual orienta empresas sobre profissionais 
com deficiência

O manual: “As Pessoas com Deficiência no Mundo do Tra-
balho”, traz um passo a passo sobre onde as empresas devem 
buscar os candidatos, como fazer as entrevistas e contratar, quais 

os benefícios previstos, os equipamentos ne-
cessários, o relacionamento da equipe. Apre-
senta ainda informações sobre Libras, cadei-
ras de rodas e muitas outras. Escrito pelo 
coordenador de Diversidade e Inclusão da 
Serasa Experian, João Batista Cintra Ribas, 
o texto estará à disposição no site da em-
presa em breve. Em formato físico, também 
pode ser solicitado por e-mail (joao.ribas@
br.experian.com). 

João Ribas tem 12 anos de experiência em contratação e 
desenvolvimento profissional de PcD na empresa e é um dos 
organizadores da Rede Empresarial de Inclusão Social, criada em 
maio de 2012 (matéria na Revista Reação Nº 86), e que conta 
hoje com mais de 50 membros.

Apesar do assunto já ser bastante discutido, até pela obrigato-
riedade da Lei de Cotas, o coordenador considera que a desinfor-
mação ainda é grande. “Falta também continuidade dos projetos, 
funcionários responsáveis pelos programas vão embora, não há 
acompanhamento dos contratados, entre outros problemas”, ex-
plica Ribas. Ele afirma que dá sempre o mesmo conselho a quem 
pergunta sobre programas de inclusão: “Procure conhecer a rea-
lidade da empresa em que 
trabalha”. Ele considera que 
os postos de trabalho para 
pessoas com deficiência 
não estão crescendo na 
velocidade necessária e 
que faltam políticas públi-
cas em diferentes níveis, 
como a formação de pro-
fessores especializados, 
uma política consistente 
de educação do sistema 
“S”, como: SENAI e SE-
NAC, e uma política de 
emprego por parte do 
Ministério do Trabalho, 
entre outras.

notas

Táxis para pessoas com deficiência

Copa deve melhorar acessibilidde
em rotas turísticas

que desembocaram em mais 
igualdade. E garantir igualdade 
de oportunidades é vital para as 
pessoas com deficiência serem 
respeitadas no acesso, perma-
nência e terem sucesso pro-
fissional. “As empresas estarão 

mais abertas ao segmento porque querem comercializar seus pro-
dutos e serviços para todos e estão descobrindo que pessoas com 
deficiência também podem trazer talento como trabalhadores e não 
serem olhadas apenas como consumidores”, finaliza.
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O Banco do Brasil oferece com 
exclusividade o BB Crédito 
Acessibilidade, pelo programa 
“Viver sem Limite”, do Governo 
Federal. É a melhor forma de 
financiar em até 100% o bem ou 
serviço de tecnologia assistiva para 
pessoas com deficiência. Afinal, 
pra ser bom pra todos tem que ser 
bom pra você. Acesse 
bb.com.br/creditoacessibilidade 
e saiba mais.
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Empresa italiana aposta no 
potencial brasileiro

A Focaccia está estreando no Brasil. 
Empresa fundada por Dino Focaccia em 
1954, em Ímola, famosa cidade do cir-
cuito automobilístico italiano, desde a 
década de 60 se estabeleceu na Cervia, 
província de Ravenna. Em janeiro de 
2012 inaugurou uma sede na Suíça e, 
em julho de 2013, chegou ao Brasil, 
fixando-se na cidade de Palhoça, na re-
gião da Grande Florianópolis, no Estado 
de Santa Catarina. A região foi escolhida 
pelo seu potencial de desenvolvimento 
industrial e proximidade da zona por-
tuária. 

A empresa italiana é especializada 
em projetar e desenvolver componentes 
para veículos e atua em vários setores, 
como equipamentos especiais para via-
turas de polícia, por exemplo. Já com a 
marca Fiorella, trabalha com guinchos 
para cadeira de rodas, rampas e suportes 
de transferência para facilitar o acesso de 
pessoas aos veículos. Seus produtos são 
exportados para 47 países. “Decidimos 
nos estabelecer no Brasil desde 2010, 
depois de ter visitado a Feira REATECH 
e visto pessoalmente o potencial incrível 

do mercado brasileiro, mas sobretudo, 
a maravilhosa mentalidade e jovialidade 
desse povo que definimos como o mais 
inclusivo do mun-
do”, conta Riccardo 
Focaccia, CEO da 
Focaccia Group e 
neto do fundador. 

Agora, os brasi-
leiros já podem ter acesso direto ao 
elevador Fiorella, nascido para ser a 
vanguarda nos setores de segurança 
e de confiabilidade técnica, e também 
destaque pela beleza. As provas de 
Crash Test, que utilizam uma força 20 
vezes superior à da gravidade, assim 
como a certificação de compatibilidade 
eletromagnética e todos os sistemas de 
segurança passiva são de série em todos 
os produtos da marca. “Isso significa 
que, funcionalidade, segurança e o bom 
gosto do design podem conviver em um 
produto que ajuda as pessoas em cadei-
ra de rodas a se sentirem à vontade e 
preparadas para qualquer deslocamento 
com o automóvel”, explica o CEO. “O 
segredo das plataformas Fiorella é que 
são projetadas e construídas para as 
pessoas em cadeira de rodas e não para 
transportar mercadoria”, afirma Riccardo. 

O capital aplicado para a instalação 
no Brasil passa de R$ 1,5 milhão, e o 
plano é começar a produção das peças 
por aqui no menor prazo possível. “Os 
produtos Focaccia Group têm como ob-
jetivo responder a um mercado que olha 

a confiabilidade técnica dos produtos e 
também a estética, portanto, sabemos 
que isso demanda tempo para que pos-
samos conquistar nossos próprios clien-
tes. O primeiro objetivo é mostrar o que 
sabemos fazer, depois dessa etapa, tudo 
será consequência”, assegura o CEO.

A empresa está formando uma rede 
de oficinas para assistência técnica em 
todo o país. No final de março deve 
começar a operar o site totalmente em 
português. “Cremos que a ergonomia 
facilite o uso das máquinas pelos ho-
mens. O nosso compromisso é de dar 
às pessoas com mobilidade reduzida e 
seus acompanhantes, a liberdade total 
de locomoção”, finaliza Focaccia. 



F360
A mais inovadora e moderna plataforma do mundo!
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Rua Najla Carone Goedert, 27 Passa Vinte - Sala 916
CEP. 88.132-150 Palhoça – SC

www.focacciagroup.com.br
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educação

Salas de recursos multifuncionais 
apresentam problemas

U
m estudo inédito, inicia-
do em 2011, está ma-
peando o atendimento 
educacional especializa-
do (AEE) oferecido nas 
salas de recursos multi-

funcionais (SRM), abrangendo a avaliação 
dos alunos, a formação dos professores e 
o funcionamento delas. O Observatório 
Nacional de Educação Especial (ONEESP) 
teve proposta original delineada pelo Gru-
po de Pesquisa sobre Formação de Recur-
sos Humanos - o GP-Foreesp - da Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) e, 
por meio de um edital, recebe recursos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Trabalham hoje no ONEESP, consi-
derando os 3 níveis da rede (nacional, 
estadual e municipal), 203 pesquisado-
res, 222 estudantes, 446 professores de 
salas de recursos multifuncionais dos vá-
rios estados e 58 gestores municipais da 
educação inclusiva. Estão representados 
16 estados, 20 instituições de ensino su-
perior e 18 programas de pós-graduação.

Segundo as informações oficiais, no 
período de 2005 a 2010, foram disponi-
bilizadas 24.301 SRM, sendo 17.679 para 
a rede municipal, 6.532 rede estadual e 
as demais na rede federal de ensino. “O 

que temos constatado nos municípios 
investigados é que o número de SRM 
encontrado nos municípios não corres-
ponde ao dos dados oficiais, pois muitas 
SRM não chegaram a ser implementa-
das”, afirma a coordenadora do grupo, 
Enicéia Gonçalves Mendes, docente do 
Departamento de Psicologia da UFSCar. 
“Em relação aos estudantes, não temos 
informações sobre quantos se benefi-
ciam ou não das SRM”, complementa.

Na avaliação da coordenadora, esse 
tipo de apoio da SRM pode ser impor-
tante para o processo de escolarização 
de muitos estudantes, mas não deveria 
ser usado como serviço “tamanho úni-
co” para todo tipo de aluno, pois muitos 
deles não parecem se beneficiar com 
esse tipo de suporte. “As redes muni-
cipais têm muitas dúvidas sobre como 
identificar os alunos alvo da Educação 
Especial, há ainda muita variedade e 
confusão sobre o trabalho pedagógico 
dessas SRM”, explica. “Além disso, há 
falta de professores especializados em 
nosso país e muitas SRM estão na mão 
de pessoas praticamente amadoras”.

Ainda há um outro problema: “É im-
possível esperar, como pressupõe a po-
lítica, que um único professor de Edu-
cação Especial tenha conhecimento su-

ficiente para atender alunos de todos os 
tipos de deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação”, avalia a professora.

Em relação ao trabalho específico dos 
professores, as pesquisas indicam mui-
tas variações no trabalho pedagógico, o 
que indica a falta de diretrizes mais claras 
por parte do Ministério da Educação. A 
própria formação deles tem sido consi-
derada insuficiente quando o trabalho 
pedagógico requerido é muito comple-
xo, dado que um mesmo professor deve 
atender a todo tipo de aluno. “Isso tudo 
cria um contexto que, dificilmente, o 
atendimento dessas salas serve de su-
porte para garantir a escolarização desses 
alunos”, complementa.  

Agora em 2013 foram divulgados 
os primeiros resultados dos estudos do 
Observatório no âmbito dos municípios, 
com a produção de um CdRoom com 
64 trabalhos completos relacionados ao 
projeto, enviados pelos integrantes do 
ONEESP. O próximo ano será o último 
de trabalho do grupo, mas há muita coisa 
a fazer, como a análise de dados das en-
trevistas realizadas com professores nos 
municípios, conclusão de uma enquete 
online e uma análise minuciosa de todos 
os documentos oficiais do MEC. Também 
será analisada a produção científica já 
existente sobre o assunto para comparar 
com os resultados obtidos pelo grupo. “A 
idéia principal é produzir conhecimento 
que contribua para melhorar decisões 
políticas de modo a se atingir um melhor 
equacionamento da inclusão escolar no 
país. Temos visto muitos problemas, mas 
também boas práticas nos contextos dos 
municípios. Esperamos em um futuro 
breve poder socializar esse conhecimen-
to que estamos produzindo”, conclui a 
coordenadora.

Mais informações sobre o ONEESP 
podem ser encontradas no site:  www.
oneesp.ufscar.br
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2014 promete estabilidade e 
novidades para os negócios

Localizada na região norte da cidade de São Paulo/SP, a Seat 
Mobile do Brasil traça sua história no mercado brasileiro com 
excelência na produção de equipamentos motorizados para PcD. 
Com 10 anos de atuação, a empresa nasceu da necessidade de 
um atendimento personalizado que fosse ao encontro das neces-
sidades das pessoas com deficiência.

Atualmente, o grupo trabalha com três linhas de produtos: 
Cadeira de Rodas Motorizada, nas versões: SM1, SM2, SM3, SM4 
e SM5; Scooters Motorizados, nos modelos: Special, Standard e 
Cargo Express; e os Lifts, conhecidos como guinchos, disponíveis 
nos tipos: Transferência e Stand Up. 

Em 2013, os lançamentos das cadei-
ras SM4 e SM5, que possuem TILT e 
reclino elétrico, tiveram grande destaque 
na empresa. O gerente administrativo, 
 Valério Câmara, explica sobre o in-
grediente essencial para manter o bom 

ritmo e a qualidade nos ser-
viços prestados: “buscamos 
aprimorar nossas relações de 
parcerias sólidas com clíni-
cas e institutos de pesquisa 
ao longo do ano, bem como 
selecionamos nossa rede de 
distribuidores”. 

Além disso, a empresa im-
plementou um ciclo comer-
cial completo, que vai desde a identificação da real necessidade do 
cliente, até o serviço de pós venda e suporte técnico permanente.

As expectativas para o ano de 2014 são positivas, cheias de entu-
siasmo quanto aos negócios, mas com muito trabalho árduo: “conti-
nuaremos atentos às necessidades do mercado e a individualidade de 
cada cliente, procurando sempre exceder as expectativas do mercado”, 
enfatiza o gerente.
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Empresa aposta no Brasil
e prepara expansão

O Brasil está se tornando uma das maiores forças econômicas 
mundiais, graças a seu crescimento sustentável e ao grande 
fluxo de investimentos estrangeiros. Além disso, já é o quarto 
maior mercado da indústria automotiva. A empresa já possui 
fábricas nos outros três países do BRIC (Rússia, Índia e China) e 
o Estado de São Paulo é o coração da economia brasileira. Esses 
foram os principais fatores que levaram a Hyundai a instalar uma 
planta, em Piracicaba/SP. Com isso, o Brasil tornou-se o sétimo 
país do mundo a receber uma fábrica da marca, o primeiro na 
América Latina.

Mesmo antes de sua fabricação por aqui, a marca já estava 
presente no país com seus modelos importados. A CAOA con-
tinua como importadora oficial e exclusiva da Hyundai. 

A nova fábrica começou a operar, oficialmente, em setembro 
de 2012, como resultado de um investimento de 700 milhões 
de dólares. Em área total de 1.390.000 m² com 69.000 m² de 
área construída, abriga estamparia, solda, pintura e montagem 
geral dos veículos. Sua capacidade é para produção de 150 mil 
carros por ano.

Com 2.700 funcionários entre a capital paulista e Piracicaba, a 
empresa lançou o HB20 (HB de Hyundai Brasil e 20 referindo-
-se à sua plataforma), nas versões hatch, aventureira e sedan. 
As vendas começaram em outubro de 2012. O modelo é um 
produto pensado para o Brasil e feito no Brasil. Possui um dos 
maiores porta-malas da categoria, câmbio autenticamente auto-

mático e excelente posição de dirigir, características importantes 
para o  público com deficiência, uma das apostas em vendas.

Um aplicativo de smartphone, disponível para Android e 
IOS, foi criado para facilitar a vida de todos os consumidores: 
conta com funcionalidades como assistência técnica, em que o 
cliente pode abrir um chamado de guincho e acompanhar seu 
andamento até a chegada do socorro. Também disponibiliza 
previsão de manutenções, rede de concessionárias e manual 
do proprietário, entre outros itens.

Apesar de ser uma empresa bastante nova no país, a Hyundai 
Motor Brasil já tem uma rede de 168 concessionárias, espalhan-
do sua marca por todos os estados. Para 2014, a promessa é 
de um pesado investimento no treinamento dos funcionários 
delas para aprimorar o atendimento e o conhecimento das 
necessidades cos clientes com deficiência, o que vai gerar uma 
melhora nas vendas.
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Inovação de produtos e 
serviços em nível mundial !

Fundada em 1980, a Guldmann veio para 
o mercado desenvolver, fabricar e comerciali-
zar dispositivos técnicos para pessoas com de-
ficiência e equipe médica. Atualmente, forne-
ce produtos e serviços no âmbito da elevação 
e locomoção de pacientes e acessibilidade 
para cadeirantes, atuando mundialmente. 

A empresa oferece a linha “Guldmann 
- Time to Care” (Guldmann - Hora de Cui-
dar) que tem como objetivo melhorar o 
ambiente de trabalho em cada segmento 
da vida social, cuidando da saúde através 
do fornecimento de camas e equipamentos 
de elevação, além de consultoria, educação, 
serviço e montagem. A outra linha, chama-
da “Stepless - Produtos de Acessibilidade”, 
assegura a acessibilidade aos usuários de 
cadeiras de rodas ou mobilidade reduzida 
com uma variedade de rampas, plataformas 
de elevação e elevadores diversos. “O que é 

comum a todos os nossos produtos é que 
eles são normalmente usados em hospitais, 
casas de repouso, instituições de tratamentos 
médicos especiais e cuidados em domicílio. 
Dependendo do país, os nossos produtos e 
serviços são vendidos a qualquer autoridade 
pública, hospitais privados, entidades públi-
cas, fundos e planos de saúde, empresas 
privadas de Health Care (cuidado com a 
saúde) ou pessoas individuais”, explica o 
diretor executivo, Benny Steen Rasmussen.

O ano de 2013 deu destaque para os 
equipamentos de elevação da empresa de-
vido ao conforto proporcionado ao paciente 
e a ajuda substancial dada aos atendentes da 
área da saúde. Isso ocorre porque o método 
de elevação é mais humanitário e garante 
integridade de suporte para quem recebe os 
cuidados. Para 2014, ano da Copa do Mun-
do, a previsão é boa: “consideramos 2014 

uma grande 
oportunidade 
para todos os 
produtos Gul-
dmann se tor-
narem ainda 
mais conheci-
dos no Brasil, 
pois o evento 
muito pro-
vave lmente 
vai alavancar 
uma deman-
da maior por 
nossos produtos, especialmente os de aces-
sibilidade para todos os tipos de edifícios 
públicos, hotéis e estádios. Então, chegou a 
hora do ‘tempo para cuidar’ no Brasil, tanto 
para os pacientes como para os atendentes 
cuidadores”, comenta o diretor. 

• Está sempre pronto para uso, parando
e carregando em qualquer lugar

•
 
Fácil de entender e usar 

•  Ampla variedade de módulos 
•

 
Velocidade e capacidade ajustáveis

Combinar um elevado grau de conforto 
para os pacientes, com o máximo 
de assistência ao cuidador, sempre 
foi prioridade para Guldmann. Com o 
sistema GH3 aprimoramos ainda mais 
esses conceitos.

RJ:  21 2121-1300 - rj@strattner.com.br
SP: 11 2185-2300 - sp@strattner.com.br

Movimentação de pacientes
e pessoas com deficiência

O sistema Guldmann de elevadores de teto é difenciado:

Representante Exclusivo no Brasil

www.strattner.com.br
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Mobilidade
com liberdade.  
Roda easyMOB. Simplificando 
a vida do cadeirante.
A roda easyMOB é um lançamento 
inovador idealizado para proporcionar 
mais autonomia e independência ao 
cadeirante.

Totalmente fabricado no Brasil, seu 
sistema integrado de duas marchas e 
freio antirretorno reduz os esforços e 
aumenta a segurança, facilitando a 
locomoção no dia-a-dia.

rodaeasyMOB

Preço de lançamento

R$ 2.800,00 
Em até 10x ou  financiado
pelo Banco do Brasil.

*Consulte condições nas revendas participantes. Condição sujeita a aprovação de crédito. Promoção válida até o término do estoque.
Serviço de instalação não incluso no preço, consulte uma revenda abaixo.

www.rodaeasymob.com.br

1 ano de garantia

Bragança Paulista/SP
11-2473-5017

S. B. do Campo/SP
11-2758-5667

11-97189-5060
Ribeirão Preto/SP

16-3635-8010

Salvador/BA
71-3243-9258
71-8765-1551

Campinas/SP
19-9294-8495
19-2513-5346

São Paulo/SP
11-2060-0805

11-98580-0082

Rio de Janeiro/RJ
21-3325-0288

Campinas/SP
11-99336-9693

São Paulo/SP
11-5576-0543

Osasco/SP
11-3683-3482

Rio de Janeiro/RJ
21-2430-3132
21-7844-8594
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Empresa aposta em novidade
e tecnologia para rodas

O lançamento do produto ocorreu na 
12ª edição da REATECH - Feira Interna-
cional de Tecnologias em Reabilitação, 
Inclusão e Acessibilidade, realizada em 
abril passado, em São Paulo/SP. A pro-
dução começou no segundo semestre 
do ano: as rodas easyMOB, aro 24, su-
portam até 100 Kg e podem ser usadas 
com eixos de 12,7mm e 15mm.

Fabricadas em Taboão da Serra/SP, 
100% nacionais, as rodas são o resul-
tado de 3 anos de pesquisa e desen-
volvimento. Nesse processo estiveram 
envolvidos profissionais de diferentes 
áreas e competências, como: designers, 
engenheiros, terapeutas ocupacionais, 
fisioterapeutas e usuários de cadeiras 
de rodas. 

“Foram utilizadas técnicas e ferramen-
tas de engenharia de ponta, de modelos 
digitais 3D, simulações de desempenho 
do produto, protótipos, e um exaustivo 
plano de validação de desempenho e 
durabilidade em laboratório próprio”, ex-
plica Renaud Deneubourg, diretor geral 
da empresa. “Com a atuação integrada 
dessas competências, foi possível criar 

um produto bonito, de qualidade, resis-
tente e com funções que efetivamente 
proporcionam a inclusão do cadeirante 
na sociedade”, completa.

Suas principais características são as 
duas velocidades, que permite mudar 
para a marcha mais baixa antes de subir 
rampas ou andar sobre qualquer tipo de 
terreno irregular; o sistema anti-retorno, 
impedindo que a cadeira de rodas desça 
em rampas e o recurso de travagem que 
permite 50% menos força necessária 
para parar, controlando a descida sem 
força extra.   

As rodas são comercializadas em 12 
revendas, situadas em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Bahia e Santa Catarina, que 
atendem todo o país. Como as rodas 
são blindadas, não é preciso uma ma-
nutenção constante. Em caso de proble-
mas, deve ser feito o encaminhamento 
para a revenda que fará o atendimento 
e enviará à fábrica, se necessário.

Deneubourg está confiante na expan-
são de vendas do produto, assim que 
ele ficar mais conhecido pelo público, já 
que é muito recente no mercado: “Te-
mos convicção de que o esforço e o in-
vestimento em desenvolver um produto 
como o easyMOB serão rapidamente 
compensados, assim que o mesmo fizer 
parte do dia a dia de todos aqueles que 
usam cadeiras de rodas”, afirma.

O diretor está bastante confiante em 
2014: “Nossos esforços estarão con-
centrados na apresentação do produto 
e seus benefícios terapêuticos para os 
profissionais do setor, principalmente 
terapeutas ocupacionais e fisioterapeu-
tas. Esses profissionais são parceiros 
importantes do nosso produto, pois 
estão habilitados a avaliar tecnicamen-
te as diferentes patologias detectadas 
nos usuários de cadeiras e de rodas, e 
identificar os benefícios que o easyMOB 
pode oferecer para cada caso”, conclui 
o diretor.
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Concessionária comemora 
recorde de vendas !!!

Localizada na Vila Leopoldina, zona 
oeste da capital paulista, a concessionária 
Honda Forte tem muito a comemorar no 
ano que se encerra: foi batido o recorde 
de vendas para pessoas com deficiência, 
com um aumento aproximado de 45%. O 
resultado vem se somar ao bom momento 
da marca como um todo, que atingiu a 10ª 
colocação no ranking nacional entre os 
modelos comercializados no Brasil. 

A loja tem mais de 1.000 m² para ex-
posição e atendimento dos visitantes que 
procuram veículos novos e seminovos – 
um dos maiores show-rooms do Brasil, 
tudo para trazer conforto e praticidade aos 
visitantes. No setor de assistência técni-
ca, a concessionária pode fazer mais de 
1.000 passagens por mês, com serviços 
de qualidade e atendimento diferenciado. 
Para dinamizar o pós-venda e minimizar o 
tempo de espera, os serviços podem ser 
agendados, pela internet ou por telefone. 

Uma aposta na comunicação com os 
clientes está na utilização crescente das 
redes sociais, como Facebook, Twitter e 

Pinterest. A colocação de vídeos no You 
Tube também tem facilitado a apresenta-
ção dos modelos ao público. Pelo portal 
hondaforte.com.br é possível obter aten-
dimento online, que facilita muito a vida 
de quem quer informações com segu-
rança e comodidade. Estão disponíveis 
para consulta todos os modelos oferecidos 
pela marca com seus respectivos preços. 
É possível também agendar um test-drive.

Eder Santos, su-
pervisor de Vendas Es-
peciais, credita o bom 
desempenho de vendas 
para clientes com defici-
ência neste ano, em rela-

ção a 2012, ao fortalecimento das vendas 
do Civic: “Ele é a grande sensação, um 
veículo com muitos itens de série e alto 
índice de satisfação devido ao seu baixo 
valor de manutenção e seu bom valor de 
revenda”, explica. Como segunda opção, o 
City também faz sucesso entre as vendas 
da empresa.

“Estamos bem preparados e focados, 

hoje possuímos uma equipe especializada 
nesse atendimento para sanar todas as 
dúvidas e auxiliar no processo de solici-
tação das isenções, do início ao final do 
processo de compra. Temos isso como 
nosso ponto forte”, garante o supervisor.

A Honda Forte tem o certificado do 
programa “Honda Conduz”, criado em 
2008 para reconhecer as concessionárias 
e pontos avançados de vendas que estão 
de acordo com as normas de atendimento 
aos clientes com deficiência. “Dispomos 
de todos os requisitos necessários para 
atender ao público PcD, tanto na hora da 
venda como na assistência técnica”, afir-
ma Santos. “Fazemos questão de atender 
bem as pessoas com deficiência, clientes 
formadores de opinião e de grande po-
tencial”, finaliza o supervisor. 
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Empresa aposta na expansão para 
incrementar negócios no Brasil 

Principal fabricante de plataformas ele-
vatórias na Europa, fundada em 1968, a 
Dhollandia está há 5 anos no Brasil, instala-
da na cidade de Sumaré/SP. A escolha pelo 
nosso País se deveu ao posicionamento 
geográfico estratégico em relação à Amé-
rica do Sul e, pela cidade onde se instalou, 
devido à quantidade de grandes rodovias, 
aeroporto, transportadores importantes e 
proximidade com a capital paulista.

Entre seus produtos, a empresa tem 
uma diversidade de itens destinados a pes-
soas com deficiência, como plataformas 
para vans, transporte rodoviário, transpor-
te urbano, ambulâncias e todo o tipo de 
unidades móveis. “Hoje em dia, o nosso 
diferencial é traduzido em uma excelência 
em qualidade, assistência técnica diferen-

ciada e atendimento 
pessoal para todas as 
situações”, garante o 
executivo português, 
Jorge Martins, o 
CEO da Dhollandia 
no Brasil. 

A rede de ven-
das, assistência e 

distribuição atinge praticamente todo o 
país, quando não diretamente, por meio 
de revendedores que fornecem e garan-
tem tudo o que os clientes necessitam. 
“2013 está sendo um ano de sucesso e 
confirmação de liderança nas vendas no 
Brasil”, conta Martins. Atualmente, 30% 
do volume geral do faturamento vem da 

venda de produtos para pessoas com defi-
ciência. “Somos uma empresa sustentável, 
com recursos de captação de energia solar, 
eólica, e águas da chuva. Tudo isto que 
reaproveitamos, oferecemos aos nossos 
clientes: um produto com preço competi-
tivo e uma qualidade superior, pois sabe-
mos que muitas pessoas com deficiência, 
por exemplo, não têm possibilidades de 
ter todas as comodidades que merecem”, 
explica o CEO, que acredita no aumento 
de percentual nas vendas deste segmento 
de produtos para PcD.

Expansão no Brasil
A Dhollandia está passando por uma 

expansão: a partir de 2014, provavelmente 
até agosto, dependendo das condições 
climáticas, uma nova planta começará a 
operar ao lado da atual em Sumaré/SP. O 
investimento total será de cerca de € 25 mi-
lhões e a expectativa é que o faturamento 
atinga os R$ 300 milhões. “As duas plantas 
irão se completar, uma mais na produção 
e a outra no atendimento, logística e repa-
rações, tudo para melhorar a relação com 
nossos clientes e colocar mais rapidez e 
funcionalidade em todos os processos”, 
informa Martins. Ele faz questão de man-
dar um recado: “Gostaria de salientar a 
todos os nossos clientes, revendedores 
e distribuidores que estamos sempre lu-
tando para melhorar os nossos processos 
produtivos, daí esse nosso grande investi-
mento. Sem todos vocês não seria possível 

atingir as metas que anualmente estamos 
realizando. Sem vocês não seria possível 
todo este crescimento em qualidade !”.

Hoje em dia, a Dhollandia no Brasil 
já vende para quase todos os países da 
América Latina e, com uma capacidade 
maior a partir da expansão em 2014, o 
CEO acredita que a liderança e a posição 
nesses mercados serão reforçadas.

Telefone
(19) 3838-8180 

Fax
(19) 3838-8186 

Celular
(19) 9759 7335

Endereço
Rua João Gouveia, 290 - Gleba 2A 
Cep: 13.180-385
Condomínio Coronel 
Distr. Nova Veneza - Sumaré/SP
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info@dhollandia.com.br

Site
www.dhollandia.com

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Dhollandia Brasil:  depois da Fábrica em Sumaré/SP, 
novas instalações em Caxias do Sul/RS
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50 movimento

Passeata do Movimento  
SuperAção agita Porto Alegre/RS

A 
4ª edição do Passeata 
do Movimento SuperA-
ção em Porto Alegre/
RS foi um sucesso de 
público e organização”, 
afirma o jornalista Gus-

tavo Trevisi, um dos incentivadores do 
movimento no Sul. Cerca de 1.000 pes-
soas lotaram o Parque da Redenção em 
20 de outubro último e curtiram o even-
to que durou, praticamente, o dia todo. 
O tempo ajudou, o sol brilhou e um mar 
de camisetas brancas tomou conta do 
espelho d’água, local de concentração.

No palco montado especialmente 
para o evento, jovens do grupo artístico 
Legato, formado por pessoas com de-
ficiência, animaram a festa com apre-
sentações de dança e teatro. Logo após 
aconteceu a passeata, que deu a volta 
em todo o parque. 

De volta ao palco, autoridades locais 
deram o seu recado. O Secretário Estadu-
al dos Direitos Humanos, Fabiano Pereira, 
ressaltou os avanços das políticas públi-
cas para pessoas com deficiência. “Temos 
várias coisas para comemorar, mas ainda 
há muito a ser feito. Deficiente mesmo 

é a sociedade, que não consegue abra-
çar a todos com a igualdade necessária”, 
disse. O Secretário de Acessibilidade e 
Inclusão Social de Porto Alegre, Raul 
Cohen, defendeu a integração de toda 
a sociedade na busca de avanços nos 
direitos das pessoas com deficiência. 
“Se engajem nesse movimento”, pediu 
Cohen. 

O idealizador do Movimento SuperA-
ção, Billy Saga, lembrou que há no Brasil 
cerca de 45 milhões de pessoas com 
deficiência, o que corresponde a 24% 
da população do País. “E a maioria é ne-
gligenciada e não tem seus direitos re-
conhecidos”, completou Billy. A coorde-
nadora do evento, Liza Cenci, agradeceu 
a todos: “Confesso que depois de tantos 
meses na luta para realizar essa passea-
ta, me sinto de alma lavada e realizada”.

Depois da passeata, a festa continuou 
ao longo da tarde, com apresentações 
musicais no palco do evento, a maioria 
realizada por pessoas com deficiência. 
De acordo com o IBGE, o Rio Grande do 
Sul tem 2,5 milhões de pessoas com al-
gum tipo de deficiência. O levantamento 
é de 2010. 
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Expandindo possibilidades 
para a vida !

A Expansão - Laboratório de Tecnologia 
Terapêutica - tem como objetivo  desenvolver 
soluções que possibilitem o direito de inde-
pendência, aprendizado e lazer a todos. Entre 
os produtos exclusivos, é possível destacar 
o Ergotrol, o Levitar de Cabeça, cadeiras de 
rodas customizadas, além da linha de órte-
ses tubulares Tuboform. Essa última, também 
encontrada em vários países da Europa. “Mui-
to mais do que produtos, a Expansão tenta 
transformar aço, espuma, madeira e tecido 
em Bem Estar, esse é o valor que mantém 
a empresa viva”, garante o diretor Comercial, 
José Mario dos Santos.

Um lançamento que marcou 2013 foi o 
carrinho TFK para crianças de até 5 anos, 
com design original e moderno, que atende, 
praticamente, a quase todas as necessida-
des de uma criança com paralisia cerebral: 
“acreditamos que, o quanto antes iniciar a 

adequação postural de uma criança, menores 
serão as sequelas”, explica Santos.

Com representantes/revendedores em 20 
estados brasileiros, a empresa oferece tam-
bém revisões dos equipamentos e reavalições 
dos usuários a cada 6 meses, gratuitamente, 
na sua sede do bairro da Mooca, zona lesta 
da capital paulista.

“Em 2014, estaremos com um site reno-
vado, para maior facilidade de contato. Inau-
guraremos também o nosso e-commerce, 
onde haverá a possibilidade de compra online 
de vários produtos da linha, e abriremos nos-
sa agenda aos sábados para atendimento e 
avaliações na loja de São Paulo/SP”, anuncia 
o gerente. “Além disso, nosso cliente poderá 
encontrar, dentro em breve, produtos multi-
marcas de Tecnologia Assistiva da mais alta 
qualidade, também em nossa loja na Mooca”, 
conclui José Mario.
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Aumento de vendas 
indica mercado promissor
Presente em 118 países nos 5 con-

tinentes, com mais de 100 mil colabo-
radores em todo o mundo, a Renault 
comemora 15 anos de produção no 
Brasil neste mês de dezembro. Quin-
ta maior montadora do país, possui 
uma rede comercial com mais de 260 
pontos de venda. De janeiro a no-
vembro, acumulou um crescimento 
de 32% nas vendas de veículos para 
pessoas com deficiência, com mais de 
6.500 unidades comercializadas para 
o segmento, o que representa 2% do 
faturamento da marca.

Os modelos preferidos são o SUV 
Duster, Sandero Stepway e o sedan 
Fluence. Juntos, eles somam mais 
de 70% das vendas da marca para 
esse contingente. De acordo com  
Alexandre Oliveira, diretor de Ven-
das a Empresas, a retirada de imposto 
também para não condutores, a partir 
do último mês de janeiro de 2013, já 
mexeu com o mercado: “esta ação não 
só auxiliou o público com deficiência 
em geral a ter mobilidade como au-
mentou o número de clientes que se 
enquadram na modalidade de com-
pra com isenção. Quando traduzimos 
essa ação em números, é possível 
identificar o crescimento nas vendas”, 
comenta. 

Para fazer frente à demanda do pú-
blico PcD, 85% das concessionárias já 
estão totalmente adaptadas. Na rede, 
53 unidades, além da adaptação, es-
tão certificadas no padrão mundial Re-
nault PRO+ (para empresas e clientes 
profissionais). “São concessionárias 
especializadas no atendimento para 
pessoas com deficiência e que, além 
da acessibilidade, contam com uma 
estrutura dedicada no espaço físico e 

uma equipe treinada e especializada 
para o atendimento do público com 
deficiência e familiares, facilitando a 
parte documental e burocrática das 
isenções”, explica Oliveira. Para ele, 
ainda vale destacar o Programa Re-

nault Acesso, um braço do Renault 
PRO+, implementado no Brasil em 
março de 2012 e atualmente presente 
em 53 concessionárias. “Muito pres-
tigiado pelos clientes, esse projeto 
não teve mudanças no ano de 2013”, 
afirma. 

O atendimento aos clientes com 
deficiência é um compromisso da 
marca: “além de uma responsabili-
dade social, a Renault incorpora esse 
atendimento como um de seus pila-
res, não só se dedicando a criar um 
atendimento dedicado e especializa-
do, como também adaptando qua-
se que a totalidade de sua gama de 
veículos de passeio para ter como 
opcional o câmbio automático, dife-
rencial decisivo para os clientes PcD”, 
garante Oliveira.

Para 2014, a empresa está com vá-
rios planos: “teremos 9 lançamentos 
no mercado, além de ampliar nossa 
rede de atendimento especializado 
Renault PRO+. Temos ambição de 
crescer 10% nas vendas para pesso-
as com deficiência em 2014”, espera 
o diretor. 
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Empresa familiar cresce e
é referência no mercado

Instalada no bairro do Ipiranga, na capi-
tal paulista, desde 1996, a Casa Ortopédi-
ca é reconhecida por seu grande estoque 
de cadeiras de rodas. É líder de vendas e 
tenta manter uma média em torno de 40 
exemplares à disposição, entre cadeiras 
e carrinhos motorizados, mas, em uma 
época como este final de ano, chega a 
programar em torno de 100 unidades 
em estoque. 

Criada, na época, por um sapateiro or-
topédico artesanal, até hoje continua uma 
empresa familiar, embora tenha diversifica-
do suas atividades. “Estamos cada vez mais 
segmentando para as cadeiras de rodas, 
como foco, e suas ramificações. Também 
trabalhamos com carrinhos motorizados 
que têm sido um grande sucesso”, conta  
Luciano Santos, diretor comercial e filho 
do fundador.

A empresa tem parceiros fieis, como a 
Praxis, Jaguaribe, Ortomix e Freedom. “É 
de conhecimento do mercado também, 
a aliança com a Ortobras, seja no volume 
de vendas, em pós-venda e em ações de 
marketing”, comenta o diretor, anunciando 

que foram mais de 1.200 cadeiras da mar-
ca comercializadas só em 2013. “Trabalha-
mos também com colchões e almofadas 
antiescaras, guindastes de transferência, 
andadores com rodas, cadeiras para ba-
nho e vários outros itens”, informa.

Santos considera que 2013 foi um 
ano “complicado” para vendas no varejo 
pela própria desaceleração da economia 
como um todo, o que fez a empresa dar 
maior ênfase às vendas públicas e insti-
tucionais. Mesmo assim, a perspectiva de 
crescimento é de 10% em relação ao ano 
passado e de 30% com os principais par-
ceiros. Ainda que com  dificuldades, houve 
lançamentos que se destacaram, como a 
cadeira Stand Up da Ortomix, que associa 
baixo custo com conceitos como andar 
em pé e outras variáveis de ajuste. Outro 
foi a Ortobras Ipanema que, apesar de ter 
sido lançada no final de 2012, realmente 
“pegou” este ano e é um grande sucesso, 
inclusive com lista de espera para entregas 
no momento.

A empresa é conhecida 
também por sua loja virtu-
al, no ar desde 2003. “Sem 
dúvida, é o portal mais vi-
sitado e referencial desse 
segmento, até pelo fato de 
investirmos pesado em sua 
divulgação... e o site em si 
ter muitas opções em ca-
deira de rodas”, afirma Santos. E vem no-
vidade por aí: no início de 2014 deverá 
estar pronta a nova versão do portal que 
promete seguir a política de inovação da 
empresa, ficando mais didático e de fácil 
consulta e compra. 

“Agradecemos aos nossos clientes 
que ajudaram a manter nossa empre-
sa entre as líderes de vendas em todo 
Brasil.  Os mais sinceros agradecimentos 
também aos nossos amigos fornecedo-
res.  Obrigado pelo carinho, pela amiza-
de, pelo voto de confiança e todos vo-
cês fazem parte desse nosso sucesso”, 
conclui o diretor.
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Escola é para colocar
aluno para dentro !

E
ssa afirmação do título é do 
Prof. Raimundo Flor Mon-
teiro, do SENAI Maranhão. 
Menino negro, pobre, mo-
rador de Bacabal, no interior 
maranhense, era pescador 

– e dos bons, ele garante. Até que um 
dia conheceu a Escola SENAI e se encan-
tou com as máquinas. Matriculou-se e foi 
bom aluno. Ouviu a mãe, analfabeta e 
observadora, que o instigou: “Tem gente 
que lê livro e tem gente que é carregador 
de livro – o que você vai ser ?”, dizia ela.

Ele leu livros... e foi mais longe ainda: 
tornou-se professor e obteve o título de 
Mestre em Pedagogia.

Viveu a inclusão, no começo sem nem 
saber o nome daquilo que fazia, seguin-
do sua mente e seu coração: observava 
o aluno, querendo conhecer suas con-
dições de vida, entender seu compor-
tamento, conquistar sua confiança para 
depois transmitir conhecimentos e valo-
res, respeitando seu modo de ser e de 
aprender. “O professor reaprende com 
cada aluno”, afirma Raimundo.

A vivência do Prof. Raimundo Flor, 
condensada nesta frase, soa ainda mais 
significativa no cenário atual, marcado 
pela discussão sobre a Meta 4 do Plano 
Nacional de Educação - PNE, objeto de 
contestação por um grupo de deputados 
e senadores.

Ao assim fazer, eles desrespeitam e 

atropelam o Projeto 
do PNE, aprovado 
na Conferência Na-
cional de Educação 
– CONAE, que foi 
construído com in-
tensa participação 
de instâncias locais, 
estaduais, até che-
gar à esfera nacio-
nal. Eles propõem 

o acréscimo de uma 
palavra – “preferencialmente” – aparen-
temente um detalhe, mas que na ver-
dade muda totalmente o conteúdo da 
referida Meta.

Eles desrespeitam e desvirtuam tam-
bém o artigo 24 da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
que trata do direito à Educação Inclusi-
va. A Convenção foi ratificada em 2008 
com equivalência de emenda constitu-
cional e está em vigor; ou seja, deve ser 
cumprida.

O desrespeito vai além e atinge parte 
significativa de famílias com filhos com 
deficiência e que optaram pela escola 
regular. O Censo Escolar do Ministério 
da Educação – MEC mostra que entre 
1998 e 2010 aumentou de 13% para 

Saiba mais sobre a Meta 4 do Plano Nacional de Educação e um histórico da inclusão 
http://www.inclusive.org.br/?p=25438
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/11/11/congresso-ameaca-afastar-
-criancas-com-deficiencia-do-ensino-regular/

Chamamento às pessoas com deficiência: Izabel Maior: http://www.inclusive.org.
br/?p=25756

Denúncia sobre uso de recursos pela Federação das APAEs - Luiz Nassif
Como a educação inclusiva enfrentou o preconceito e as Apaes:
http://jornalggn.com.br/noticia/como-a-educacao-inclusiva-enfrentou-o-preconceito-e-as-
-apaes

No Paraná, recursos da Apae bancam clubes sociais privados:
http://jornalggn.com.br/noticia/no-parana-recursos-da-apae-bancam-clubes-sociais-
-privados

por Marta Gil

Marta Gil é  consultora 
na área da Inclusão de 
Pessoas com Deficiência, 
socióloga, Coordenadora 
Executiva do Amankay 
Instituto de Estudos e 
Pesquisas e associada à 
Ashoka Empreendedores 
Sociais.

69% o percentual de alunos com defi-
ciência matriculados na rede de ensino 
regular - ou seja, uma decisão explícita 
e consistente a favor da Educação Inclu-
siva.

Dia 3 de Dezembro é o “Dia Interna-
cional das Pessoas com Deficiência”. Que 
cada um de nós, individualmente e atra-
vés de entidades, associações, conselhos 
faça ouvir sua voz, alto e bom som, a fa-
vor da Inclusão !



O mundo está de luto ! Faleceu em sua casa em Johannes-
burgo, na África do Sul, o maior símbolo da luta contra o apar-
theid e Prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela tinha 95 anos 
e já há algum tempo sofria de uma grave infecção respiratória, 
entre outras complicações. O seu país, libertado do racismo 
pelas suas ações e devoção incansável, reconhecida em todas 
as partes do planeta e reverenciada mundialmente, chorou, 
dançou, aplaudiu... mas acima de tudo, é uma nação que se 

nota

Nelson Mandela: o adeus ao símbolo maior da inclusão...

sente orgulhosa de Madiba – nome pelo qual era chamado 
carinhosamente Mandela pelo povo sul-africano – que mudou, 
não só a relação entre negros e brancos em sua terra natal, 
mas teve seu idealismo espalhado e disseminado pelo mundo 
todo, em todas as nações, fazendo com que o preconceito fos-
se se enfraquecendo dia-a-dia e a paz reinasse entre os povos 
independentemente da cor da pele. Isso é um grande, se não 
o maior, exemplo de inclusão já vivido até hoje no mundo. Viva 
Nelson Mandela... Ubuntu para todos nós !!!
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Profissionalismo e dedicação marcam 
trabalho da Volkswagen no País

Com 60 anos de atuação no Brasil, 
a Volkswagen conta, atualmente, com 
22 modelos em seu portfólio de veícu-
los, participando dos segmentos mais 
competitivos do mercado nacional. 
Com o foco em inovação tecnológica, 
sustentabilidade e qualidade, ofere-
ce uma das linhas de veículos mais 
abrangentes do mercado nacional, com 
modelos com preços entre cerca de  
R$ 30 mil e R$ 300 mil.

A marca tem uma preocupação es-
pecial com o segmento de vendas para 
pessoas com deficiência, abrigado na 
área de Vendas Corporativas. O setor 
atende também pequenas e médias 
empresas, grandes frotas, locadoras de 
veículos, taxistas, governo e produtores 
rurais, entre outros. 

“O segmento de pessoas com defici-
ência é muito relevante para a Volkswa-
gen, que frequentemente promove 
ações específicas para esse nicho de 
mercado, além de oferecer atendimento 
diferenciado para esses clientes”, explica 
Alberto Andrade, gerente executivo de 
Vendas Corporativas.

Além da ampla gama de veículos, 
a Volkswagen oferece a maior rede de 
concessionárias do País, com mais de 
620 concessionárias estrategicamente 

distribuídas. “Isso faz com que a marca 
tenha um excelente serviço de Pós-Ven-
das, o que está diretamente atrelado à 
satisfação e à confiança do cliente. É im-
portante destacar que várias de nossas 
concessionárias oferecem acessibilidade 
e estamos trabalhando para aumentar 
ainda mais esse número”, complementa.

As vendas da Volkswagen para o seg-
mento de pessoas com deficiência cres-
ceram em torno de 10% em 2013. Os 
modelos preferidos são o Fox, SpaceFox 
e Voyage. Um grande atrativo para o seg-
mento é o câmbio I-Motion, tecnologia 
de transmissão automatizada, lançada 
em 2009, com o Polo. De acordo com 
Andrade, entre as vantagens da trans-
missão I-Motion em relação aos câmbios 
automáticos estão o preço inferior e o 
menor acréscimo de peso ao veículo.

O site da marca (www.vw.com.br/
pt.html) explica que o câmbio automa-
tizado apresenta algumas diferenças téc-
nicas em relação ao câmbio automático 
e, no caso de aplicação para pessoas 
com deficiência, é preciso verificar se 
há alguma restrição nos membros su-
periores que dificulte ou impossibilite 
o cliente a operar o freio de estaciona-
mento conforme orienta o Manual do 
Proprietário do veículo, ou seja, para 
manter o veículo parado em subidas, 
deve-se utilizar o pedal do freio ou o 
freio de estacionamento.
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Empresa com foco esportivo, aposta 
também no dia a dia

A Jumper Equipamentos, da cidade de Rio Claro/SP, é 
muito conhecida entre os atletas com deficiência pela sua 
linha esportiva mas, com grande êxito também, em fabricar 
produtos de alta qualidade e resistência, ampliou seu aten-
dimento para cadeiras de rodas e produtos para o dia a dia. 

O ano de 2013 será lembrado pelo significativo crescimen-
to em vendas e lançamento de novos produtos. De acordo 
com a diretora, Carolina Kobylanski, o aumento foi de mais 
de 40% e chegou a 70% no setor de lançamentos. “Na REA-
TECH - principal feira do setor, em abril de 2013 - lançamos 
as novas linhas de cadeiras de rodas, a segunda geração 
da Infinity, feita em alumínio, para adolescentes com várias 
opções de cores e acessórios; a Revolution, uma cadeira de 

rodas em titânio e a cadeira de rodas de Basquete”, conta a 
diretora. “Passamos a usar os freios americanos da Out-Front 
em todas as cadeiras de rodas Jumper e continuamos a tra-
balhar com opções de rodas importadas, como a Spinergy, 
X-Core 3 pontas e X-Core 5 pontas”, complementa Carolina. 
Como componentes e acessórios, hoje a Jumper trabalha 
com exclusividade as almofadas Conform, para tratamento 
de escaras, 100% ecológicas e antialérgicas, fabricadas na 
Alemanha.

Uma conquista marcou o ano: o atleta Pedro Henrique 
Amorim foi o primeiro brasileiro e o segundo no mundo 
a executar a manobra “backflip”, numa cadeira de rodas, a 
WCMX da Jumper ! 

Além de Amorim, atleta WCMX Hardcore Sitting, a empre-
sa patrocina também Yves Carbinatti, atleta de Kart, MMMA 
(jiu-jitsu e boxe); Marcelo Yuka, músico, compositor, poeta e 
apresentador de TV, e João Lukas Takaki, ator e atleta mirim.

“O esporte em cadeira de rodas vem crescendo cada vez 
mais e aumentando o número de adeptos, principalmente 
pelos próximos jogos paralímpicos a serem realizados no 
Brasil. Com os resultados nos últimos jogos, o Brasil promete 
conquistar muitas medalhas em novas modalidades e alcançar 
uma posição alta na competição em geral”, acredita a diretora.

Este ano, a empresa participou da Feira Médica em Dussel-
dorf, na Alemanha, levando a marca para fora do Brasil. Com 
a ação, a Jumper dá início à expansão da marca na Europa e 
no mercado internacional, posicionando seus produtos e o 
Brasil como referência em tecnologia e inovação em produção 
de cadeiras de rodas. “Para 2014 lançaremos a cadeira de 
rodas Free Running, uma linha popular da Jumper... acessível, 
que permitirá a independência para o dia a dia. E também 
cadeiras de rodas paralímpicas. A Jumper, sempre preocupada 
com o atendimento personalizado, promete novidades para 
2014, aguardem !”, promete Carolina.
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Visão, revisão e reflexão 
do mundo corporativo

S
e há pouco tempo atrás, 
falar da inclusão era algo 
inovador e sem cami-
nhos para seguir, por 
pouca literatura no mer-
cado, hoje temos um 

compendio: bibliotecas Braille, CDs, 
DVD´s e muitos... Muitos serviços es-
tão aí, à disposição para orientar, infor-
mar e instruir  como lidar com pessoas 
com deficiência, como se fossemos 
algo tão diferentes da raça humana, 
onde parece haver  uma necessida-
de de alguns profissionais passarem 
por um “processo de humanização” 
para aprenderem a conviver com a 
diversidade.

Isto me traz à tona a lembrança de 
quando iniciei meu processo de inclu-
são no mercado de trabalho, há 20 
anos, quase o mesmo tempo da idade 
da Lei de Cotas. Naquela época pou-
co se sabia do tema, das ações e das 
iniciativas para a inclusão. Vivi na pele 

o outro lado da inclusão, de quem 
imediatamente era contratado pela 
pressão da Lei e “jogado” dentro de 
departamentos sem nenhum proces-
so de sensibilização e “humanização” 
aos mais desumanizados para convi-
verem a realidade de pessoas com 
deficiência, naquela época, conheci-
das como: “portadores de necessida-
des especiais” ou simplesmente PNE.

Foi uma dura fase de sobrevivência 
e esforços para construir novos signi-
ficados  sozinha, em algumas poucas 
instituições que passei. Por uma delas 
havia um “gestor” que se negava a de-
legar funções e responsabilidades aos 
componentes da equipe que tivessem 
– digo - “portasse”, como se dizia na-
quela época, algum tipo de deficiên-
cia, e isto certamente trazia inúmeros 
conflitos no ambiente de trabalho.

Mas de lá pra cá, certamente situ-
ações como estas se tornaram “ca-
sos isolados” e prefiro acreditar que 

por Tatiana Rolim

quase “nulos” na vida de profissionais 
com deficiência, pois de cartilha em 
cartilha, nos damos conta de grandes 
avanços nas ações e reconhecemos 
que muitas empresas apoiam a causa 
da contratação de profissionais com 
deficiência, associando suas marcas 
em projetos sociais direcionados a ca-
pacitação de profissionais com defici-
ência.

Mas nos bastidores, nota-se que al-
guma parte destas empresas, algumas 
buscam estas ações como forma de 
manifestarem seu apoio à causa como 
uma medida de justificar que apoia, 
mas não contrata profissionais com 
deficiência em seu quadro de colabo-
radores.

Infelizmente isto é o que prevale-
ce em algumas empresas, que mos-
tram suas caras em todas as ações 
sociais direcionadas às pessoas com 
deficiência, mas na hora de incluir um 
profissional em seu quadro de colabo-
radores vem uma lista “infundada”de 
justificativas, conforme vemos abaixo:

• Quando tínhamos a vaga aberta, 
não apareciam PcD qualificados;

• Quando apareciam, não queriam 
perder o benefício;

• Quando aprovados, desistiam no 
meio do processo seletivo;

• Quando admitidos, faltavam, até 
serem demitidos.

E assim segue a lista que se repete 
de corporação em corporação, como 
se sempre os problemas fossem, ex-
clusivamente, dos profissionais com 
deficiência.

O que ninguém aponta é que mui-
tas vezes os motivos da desistência 
dos profissionais com deficiência no 
meio dos processos seletivos, as faltas 
recorrentes, o turnover e outros “acon-
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tecimentos”, estão diretamente rela-
cionado à insatisfação profissional, 
ao cargo ocupado sem autonomia, 
sem liderança e incompatibilidade 
com  o cargo que foi aprovado. Mui-
tas vezes há, ainda, um despreparo 
do profissional de RH que apresen-
ta dificuldades em conduzir uma 
entrevista num processo seletivo, 
tendenciando uma entrevista mera-
mente especulativa da vida pessoal 
do profissional com deficiência, ao 
invés de focar em suas habilidades 
e competências.

E por fim, um processo de inclu-
são que inicia pelo fim, como era 
exatamente há 20 anos, pela emer-
gência de preencher as cotas, lotam 
seus departamentos de profissionais 
com as mais distintas deficiências 
e exigem um clima organizacional 
sem oscilações, sem um preparo, 
sem uma sensibilização, que possi-
bilite uma inclusão humanizada.

Assim, torna-se fácil e aceitável so-
mente apresentar as críticas e falhas 
nos processos de inclusão - “sem in-
clusão” - sem evidenciar as causa.

Este foi o caminho da inclusão 
profissional em 2013, com algumas 
dificuldades, mas por outro lado 
com grandes avanços, que trazem 
a inspiração para que em 2014 te-
nhamos frutos satisfatórios para esta 
tendência da inclusão, com verda-
deiro reconhecimento da diversida-
de humana e abertura para o apren-
dizado do relacionamento humano.

Feliz 2014 para todos nós !!!

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

Num clima animado e de muita des-
contração, aconteceu entre os dias 18 a 
22 de novembro, o evento “Semana da 
Beleza”, uma ação em conjunto com a 
loja Cavenaghi e a fotógrafa Kica de Cas-
tro. A proposta foi de melhorar a autoes-
tima, estimular a vaidade e mostrar que 
beleza e deficiência podem caminhas 
juntas. “Eu gostei muito de poder olhar 
para o meu corpo de forma diferente, 
usar minhas tatuagens para produzir a 
arte da fotografia”, disse Michelli Berto-
ni. “No dia das fotos enquanto espera-
va para ser chamado, foi a chance que 
tive de me aproximar de outras pessoas 
com deficiência...”, comentou Cassio Luiz 
Sgorbissa. Em parceria com a modelo e 
consultora da Mary Kay, Paula Ferrari, os 
participantes receberam cuidados com a pele e maquiagem para realizar as 
fotos. Serão um total de 6 fotos, produzidas e tiradas pela Kica de Castro, que 
diz que o evento atingiu seu objetivo principal, que era o de fazer com que os 
fotografados pudessem ter um olhar diferente para si mesmo e vivenciar novas 
experiências, além de melhorar a interação social e sua autoestima. “Foi uma 
experiência inédita e muito gratificante... Nem eu sabia que ficaria tão à vontade 
numa situação destas..”, afirmou Maria Amélia Zogno. Muitas histórias, todas 
deixando algo marcante como exemplo. Como a de  Alisson Elleyzew, 19 anos, 
que viajou de ônibus por 12 horas. “Participar desse evento,foi uma honra. É 
raro quem se dá oportunidade às PcD,ou seja, procuram olhar além das nossas 
limitações”, comentou Célia Dias. Assim se encerrou o evento, com muito su-
cesso entre essa parceria e participantes satisfeitos com a experiência. Ano que 
vem tem mais ? Quem sabe ! Ficamos na torcida !!!

nota

Semana da Beleza Cavenaghi
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PwC Brasil aposta na diversidade

Auditoria, Consultoria de Negócios e Consultoria Tributária e 
Societária são os serviços prestados pela PwC Brasil, presente 
no país desde 1915, quando inaugurou seu primeiro escritório 
no Rio de Janeiro/RJ. A empresa faz parte de um network que 
trabalha de forma integrada em 157 países, com mais de 184 
mil profissionais. No Brasil, possui mais de 5.300 profissionais, 
distribuídos em 17 escritórios, em todas as regiões. “O conhe-
cimento, a experiência e a capacidade de nossos profissionais 

nos possibilitam desenvolver solu-
ções capazes de criar valor para nos-
sos clientes e demais interessados”, 
afirma João César Lima, sócio da 
PwC Brasil e líder de RH.

A diversidade é considerada um 
fator essencial para a eficiência e a 
qualidade dos serviços que oferece. 
Assim, a PwC Brasil está comprome-
tida com iniciativas que fortaleçam 
o ambiente diverso e inovador, fruto 
da pluralidade de pessoas e de ex-

periências, um dos diferenciais da 
companhia.

As primeiras ações formais e 
com foco específico em diversidade 
aconteceram há mais de uma dé-
cada, mas o respeito e a busca por 
um ambiente de diversidade sem-
pre fizeram parte de sua atuação. 
No início, as ações tinham como 
principal foco a contratação de pes-
soas com deficiência e a dissemina-
ção de uma cultura inclusiva entre 
os profissionais. “Desde então, as 
ações relacionadas à diversidade 
vêm sendo ampliadas e, cada vez 
mais, inseridas num contexto estra-
tégico. A área de Diversidade & Inclusão foca em seis dimensões 
que, individualmente ou combinadas, formam a identidade de 
cada indivíduo: gênero, geração, pessoa com deficiência, raça, 
orientação sexual e pensamento”, explica Lima.

Diferentes ações vêm sendo desenvolvidas, como o Programa 
de Desenvolvimento de Mulheres, Políticas de Maternidade e 
Programas de Flexibilidade. Com relação aos projetos voltados 
para pessoas com deficiência, o foco está na contratação desses 
profissionais e nos cuidados para que a adaptação aconteça de 
modo positivo, gerando valor.

Este ano foi significativo para a PwC Brasil, com a criação de 
uma área com uma equipe exclusivamente dedicada à questão da 
diversidade. Com a nova estrutura, o objetivo é alcançar resultados 
expressivos tanto na seleção de novos talentos, principalmente 
por meio do Programa Nova Geração, quanto na retenção deles. 
“Para o próximo ano, nossa meta é alavancar significativamente o 
número de profissionais com deficiência e cuidar para que a firma 
esteja sensibilizada sobre a importância do tema e o compromisso 
de cada um de nós com a inclusão”, conclui Lima.
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Programa Espaço Alternativo: 
Celelê na Itália e Israel !

O
lá, queridos amigos ! Em outubro estive 
cantando minhas canções na Itália e minis-
trei a palestra: “L’Importanza della Musica”, 
na Reatech de Milão e em outras cidades 
italianas. Também fui a Israel e conheci 
profissionais que trabalham com pessoas 

com deficiência. Posso garantir que, mesmo com todos os 
problemas, os brasileiros são realmente abertos e gostam 
de ajudar as pessoas. O vídeo Itália e Israel já está no meu 
site e youtube.

Antes de viajar, dei uma entrevista ao radialista Edson Na-
tale, no programa Espaço Alternativo, na Rádio Capital AM 
de São Paulo/SP, cujo conteúdo é direcionado a pessoas 
com deficiência. Na volta, fui eu quem o entrevistou. Natale 
me contou que, com o incentivo de Jaime Aguiar, come-
çou a fazer o programa Esporte Alternativo, em 1995, na 

rádio Imprensa FM, comentando sobre esportes diferentes, 
como: bocha, malha, boliche etc. Um dia ligou no progra-
ma, Alexandre Douro, uma pessoa com deficiência visual, 
para falar sobre futebol de salão, e aí surgiu a ideia de 
diversificar o programa. 

Em 2001, Edson foi para a Rádio 9 de Julho AM, mudou 
o nome do programa para “Espaço Alternativo” e a propos-
ta passou a ser mais social, com o objetivo de divulgar o 
talento das PcD e as entidades. Ali, trabalhou durante 11 
anos, como voluntário, pois o Monsenhor Dario Bevilacqua 
lhe concedeu gratuitamente uma hora semanal na rádio. 

Desde fevereiro de 2013, Edson Natale está trabalhando 
na Rádio Capital – uma das emissoras mais tradicionais de 
São Paulo - e foi contratado profissionalmente pelo diretor 
Francisco Paes de Barros. Em seu programa, costuma tocar 
músicas especiais como: “Igual a Você”, de minha autoria, 
entre outras. Natale também conta com a colaboração da 
jornalista com deficiência visual, Maria Lucia, que informa 
sobre serviços de cinema, teatro, shows e artes em geral. 

Atualmente o radialista visita estádios de futebol e cen-
tros esportivos para conscientizar todos sobre a acessibi-
lidade aos campos e para a Paraolimpíada. Confiram na 
Rádio Capital 1040 AM de São Paulo, aos domingos, das 
12 às 13 horas, o “Espaço Alternativo”. Ou veja Edson Na-
tale no Facebook ! 

por Celise Melo (Celelê)

Celise Melo (Celelê)  está comemorando 20 Anos 
da personagem Celelê, com lançamento do seu livro e 
novo espetáculo. É cantora, compositora, atriz, musico-
terapeuta, autora e educadora. 
Email: musicoterapia@celeleeamigos.com.br       
Site: www.celeleeamigos.com.br  
Facebook: Celelê e Talili   -  Fan Page Facebook: Celelê
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Vendas em 2013 superam 
expectativas

Os números da Honda ainda não 
estão fechados, mas foram significa-
tivos desde o início do ano de 2013. 
“Tivemos um crescimento expressi-
vo, cuja demanda superou nossas ex-
pectativas iniciais”, informa Ricardo 
Rodrigues da Silva, supervisor de 
Vendas Especiais. “O ano de 2013 foi, 
sem dúvida, o melhor desde o início 

do programa”, complementa.
O supervisor se refere ao programa “Honda Conduz”, 

criado em 1997, que propôs um atendimento diferenciado  
às pessoas com deficiência. Sua finalidade é auxiliar na 
aquisição de veículos 0Km com isenção de impostos e 
também facilitar o treinamento das equipes de vendas. 
Em 2008 foi criada a “Certificação Honda Conduz”, uma 
distinção dada às concessionárias que cumprem todos 
os requisitos de acessibilidade e do bom atendimento ao 
público PcD. “Manteremos o foco para termos 100% da 
nossa rede certificada”, garante Silva.

Presente no setor automobilístico brasileiro desde 1992, 
quando os primeiros carros começaram a ser importados, 
a empresa consolidou sua presença no país a partir de 
1997, com a inauguração da fábrica da Honda Automóveis 
do Brasil, na cidade de Sumaré/SP.

Alguns de seus veículos, em especial o Civic, se torna-
ram os preferidos do público com deficiência, a ponto de 

serem eleitos por 10 vezes o “Carro 
do Ano” na pesquisa anual da Re-
vista Reação. O Civic, inclusive, foi 
o modelo mais vendido também 
em 2013. “A pesquisa atesta o re-
sultado do nosso trabalho, que teve 
início em 1997 e continua até hoje, 
buscando sempre a satisfação do 
cliente, através de um atendimen-
to diferenciado da nossa rede, que 
conta com toda a estrutura necessá-
ria para um tratamento adequado”, 
explica o supervisor.  No ano de 
2013 não houve lançamento de 
novos modelos, mas sim de versões 
dos já existentes no line-up como, 
por exemplo, o City Sport, e o Fit CX. 

Apesar do bom momento de 
vendas para o segmento, Silva tem 
uma reivindicação junto à area go-
vernamental: o último reajuste do 
teto do valor do veículo para obter 
isenção do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) foi em 2009, quan-
do o valor passou de R$ 60 mil para 
os R$ 70 mil atuais. “Seria oportuno 
pelo menos a correção deste valor 
com base na inflação acumulada 
do período”, sugere. Ainda em re-
lação ao ICMS, ele considera que 
a extensão da isenção do imposto 
também para não condutores, a 
partir de janeiro deste ano, foi um 
fator determinante para o aumento 
das vendas. 

Para finalizar, ele mostra seu oti-
mismo: “Trabalhamos com a expec-
tativa de um 2014 tão bom quanto 
2013”, afirma Silva, que faz questão 
de cumprimentar a Revista Reação: 
“Parabenizamos a Revista Reação 
pela dedicação e trabalho voltados 
para o segmento, cujo pioneirismo 
acompanha paralelamente a histó-
ria do Programa Honda Conduz”. 
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45 anos: expansão e lançamentos 
marcam aniversário !

A Cavenaghi comemora em 2013 uma 
trajetória de 45 anos de atividades e segue 
líder na adaptação veicular para pessoas 
com deficiência, entre outras atividades. 
“Atualmente nosso desafio é expandir os 
horizontes e levar nosso amplo portfólio 
de soluções a todos os cantos deste país. 
Iniciamos fortalecendo nossa loja virtual, 
que ganhou nova plataforma e aumento 
de equipe. Além disso, criamos um ‘piloto 
de franquia’ nas cidades de Salvador/BA 
e São Carlos/SP. E nossa nova conquista, 
inaugurada em abril, é a loja do Rio de 
Janeiro/RJ: a Cavenaghi Maravilhosa, como 
é carinhosamente chamada pela equipe 
local”, conta a diretora Mônica Cavenaghi.

Desde seu início, a empresa é volta-
da ao cliente, proposta que motivou o 
fundador, Giulio Michelotti. Criando uma 
solução de embreagem para um homem 
que teve a perna amputada na guerra, ele 
ganhou um amigo, a sensação de dever 
cumprido e um negócio que só prospe-
rou e resolveu o problema de inúmeras 
pessoas.

A trajetória da Cavenaghi foi de ex-
pansão: na década de 70 criou a rede 
autorizada, iniciando um processo de 
parceria com oficinas mecânicas e/ou 

centros automotivos. A rede atual tem 40 
oficinas credenciadas e aptas a comercia-
lizar, instalar e prestar assistência técnica a 
boa parte das soluções veiculares. 

Sempre se pautou por novas linhas 
de produtos. Em 1989, trouxe cadeiras 
de rodas do sul, fabricadas pela Orto-
bras, mais leves e adequadas às medidas 
dos clientes, muito diferentes das usadas 
na época. Como a venda era eminente-
mente técnica, trabalhar com Adequação 
Postural foi uma consequência. Em 1991, 
nasceu a Linha Transporte, visando aten-
der com segurança, conforto e dignidade.

Os lançamentos não param: em 2013 
os destaques foram a T7A, cadeira de ro-
das da Invacare que trouxe um novo con-
ceito construtivo e nova opção de material 
na fabricação e a Spin Acessível Cavenaghi, 
lançada na REATECH, que uniu uma solu-
ção de rebaixamento de piso já consagrada 
a um automóvel da marca Chevrolet.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af_anuncio_cavenaghi_reacao_novdez_21x28cm_curvas.pdf   1   22/11/2013   10:17:03

O ano também ficará marcado pelas 
promoções, como o 1º Arraiá da Inclusão 
Cavenaghi, em parceria com a Revista 
Reação e a Chevrolet, considerado um 
verdadeiro sucesso. A festa de aniversário 
de 45 anos foi marcada pela exposição 
da fotógrafa Kica de Castro e show do 
cantor Paulinho Dias, novamente com a 
parceria da Revista Reação. “Foi um even-
to muito acolhedor, que teve por objetivo 
reforçar o relacionamento com nossos 
clientes e que culminou com a Semana 
da Beleza, onde um grupo de 75 pessoas 
com deficiência tiveram a oportunidade 
de ser ‘clicados’ pela fotógrafa em nosso 
auditório/estúdio. Foi bárbaro!”, lembra 
a diretora.

Para terminar, Mônica promete: “Es-
tamos trabalhando no desenvolvimento 
de novos produtos, no fortalecimento de 
nossas políticas de qualidade e no cres-
cimento de nossa rede de atendimento”.
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Design e tecnologia são os pontos fortes para a aposta da Ford nessa nova versão 
totalmente modificada de um velho conhecido, que do antigo modelo, só sobrou mesmo 
o nome. E com todos esses atributos e uma boa relação custo X benefício, a nova versão 

vem conquistando os consumidores. Parece que a estratégia deu certo...

New Fiesta

teste drive

N
a linha dos chamados 
“compactos Premium”, o 
New Fiesta vem se trans-
formando, desde seu 
recém-lançamento, num 
dos modelos mais queri-

dos e desejados nessa faixa de categoria.  Ele 
é o carro compacto mais vendido no mundo 
e agora, é fabricado na planta da Ford em 
São Bernardo do Campo/SP.

Pequeno, porém com ar robusto e um 
design arrojado, com linhas modernas e 
totalmente dentro da nova tendência mun-
dial, ele ainda tem tecnologia embarcada 
de última geração, motorização eficiente, 
itens de segurança e conforto, e ainda, um 
preço atraente.

Mais uma vez, numa parceria com a fá-



teste drive

brica (Ford), que cedeu para a equipe especializada da re-
vista um modelo New Fiesta 1.6 – 16V - flex - automático, 
para a realização desta matéria especial, testamos o modelo 
e estamos trazendo comentários e informações úteis e im-
portantes, específicas para pessoas com deficiência e fami-
liares sobre o carro.

Para a realização dos testes, numa parceria com a Cave-
naghi (empresa líder em adaptação de veículos, localizada 
na zona oeste da capital paulista), foi instalada no carro, 
uma alavanca de freio e acelerador (push and pull) e um 
pomo giratório no volante. 

Todos que testaram o New Fiesta ficaram impressiona-
dos com ele. Desde a equipe da revista, até os usuários 
– condutores com deficiência e familiares, convidados para 
testar o carro – se surpreenderam com o modelo, que ficou 
em poder da equipe durante cerca de 30 dias, para serem 
avaliados itens como: conforto, acessibilidade, dirigibilidade, 
transferência da cadeira de rodas para o carro e vice-versa, 
espaço interno e de porta-malas, enfim... nada é deixado de 
lado. Cada detalhe é visto e analisado. Acompanhe:

Conforto, dirigibilidade, visibilidade, 
desempenho, acessibilidade e espaço interno
O New Fiesta tem um ótimo desempenho e responde 

rápido aos comandos. A aceleração perfeita. O câmbio auto-
mático te ótima performance. É muito confortável e silencio-

so, apesar de compacto. Por fora, até pelas linhas do design, 
ele dá impressão de ter crescido... e até de ser maior do que 
ele é.  O espaço interno é meio apertado, afinal, estamos fa-
lando de um compacto. Não podemos nos esquecer disso. 
O motorista com deficiência tem um bom espaço para sua 
acomodação, mas se ele for de uma estatura mais alta, aci-
ma de 1,80m, vai se sentir meio apertado. O mesmo ocorre 
com os passageiros, principalmente do banco de trás. Mas 
como estamos avaliando um “compacto”, até que no todo, 
o espaço interno do New Fiesta é muito bom. O acaba-
mento do carro, pelo preço e se comparado à concorrência, 
também surpreende. É muito bom. 

A posição de dirigir é muito boa, os bancos moldam no 
corpo do motorista e dos passageiros, isso também dá maior 
segurança para a PcD que dirige, por exemplo. A visibilidade 
é boa, tanto na frente como nas laterais, mas os retrovisores 
externos são pequenos e o interno é prejudicado pelo tama-
nho do vidro traseiro.

A versão testada pela revista é equipada com a moderna 
transmissão Powershift, muito eficiente, além de controle de 
estabilidade, ABS e EBD. O motor é produzido em alumínio, 
com duplo comando de válvulas variável, que responde mui-
to bem nas ultrapassagens e quando é exigido. A direção elé-
trica é gostosa e leve, fácil de manobrar e segura na estrada. 
O carro é estável nas curvas e muito estável. O painel parece 
um avião. São muitos botões e um design bastante moder-

73



74

Novidades com a 
Ford para 2014 !

Já temos acertado com o depar-
tamento de Vendas Diretas da Ford, 
um acordo para que logo no início 
do ano de 2014, a fábrica nos ceda 
um mais uma vez um modelo e a 
Revista Reação irá realizar uma ma-
téria especial de Teste com mais re-
cente lançamento da montadora: o 
Novo Focus. Aguardem !!! 

no e agradável. Os comandos do painel 
são de fácil acesso e a posição do des-
canso do braço para quem usa adap-
tação para dirigir – alavanca de freio e 
acelerador – torna a condução bastante 

teste drive

agradável. O New Fiesta é econômico 
para um modelo com uma proposta de 
esportividade – pelo menos é o que 
passa em seu design – e vai bem, tanto 
no etanol como na gasolina.

Transferência e porta-malas
Para quem usa cadeira de rodas – 

tanto passageiros como motorista – e 
que fazem a transferência da cadeira 
para o carro e do carro para a cadeira, 
vão encontrar um pouco de dificuldade 
no início do uso no New Fiesta. Nada 
que não dê para se acostumar e achar 
o melhor “jeitinho” para fazer a transfe-
rência. O ângulo de abertura das portas 
não é tão amplo e a boca da entrada 
das portas dianteiras são pequenas – 
devido às linhas do design – fazendo 
com que a coluna da porta fique en-
tre o banco do carro e o assento da 

cadeira no momento da transferência. 
Isso dificulta um pouco a passagem da 
pessoa no momento da transferência. 
Mas como já dissemos, é uma questão 
de adaptação e jeito. Já para quem é 
um condutor sem deficiência ou para 
quem usa muletas ou bengalas, a en-
trada e saída do carro é bem tranquila.

Já o porta-malas, não dá para se dizer 
que esse item seja um dos pontos altos 
do modelo não... pelo contrário. Para 
quem precisa transportar uma cadeira 
de rodas ou andador nele, a primei-
ra impressão é de que não vai caber. 
Por isso, para transportas a cadeira é 
necessário que seja retirado o tampão 
traseiro, liberando toda a área do porta-
-malas, e então, dobrando a cadeira e 
tirando as rodas, ela vai justinha, não vai 
sobrar espaço para malas numa viagem, 
por exemplo,  mas cabe !
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Serviços que facilitam a sua vida !

Fundada em 1987, a Lyon Despachante, 
com sede no bairro Tatuapé, região leste da 
capital paulista, trabalha para facilitar a vida 
de seus clientes na tramitação burocrática 
de documentos. 

A empresa faz isenções para compra 
de veículos junto a Receita Federal (IPI e 
IOF) e a Secretaria da Fazenda Estadual 
(ICMS e IPVA) e, também, ao DSV (Ro-
dízio e Cartão DEFIS). Presta assessoria à 
distância para moradores de outros muni-
cípios e estados e realiza atendimento em 

domicílio para pessoas com deficiência. 
Além disso, também emite documentos 
pelo DETRAN, tanto de São Paulo como 
de outras localidades.

Em 2013, os serviços mais procurados 
por PcD foram as isenções para adquirir 
automóvel 0Km. O sócio da empresa, Jor-
ge Albano, conta que todos os processos 
são um grande desafio, pois toda a equipe 
toma conhecimento das histórias de cada 
cliente: “conhecemos suas dificul-
dades e limitações e como a ob-
tenção de um carro atenderá suas 
necessidades de deslocamento, 
facilitando as atividades diárias, 
tanto para o trabalho, como para 
lazer. Portanto, além do fator finan-
ceiro, temos a gratificação de ver 
que o nosso trabalho traz alegria, 
autonomia e qualidade de vida a 
pessoa com deficiência – que é o 
mais importante”.  

As expectativas para 2014 são 

as melhores possíveis e o grupo tem pre-
tensão de abrir filiais. Albano afirma que o 
número da clientela aumentou considera-
velmente devido ao atendimento de exce-
lência prestado no ano anterior. “Tivemos 
um 2013 muito bom pelo reconhecimento 
da qualidade dos serviços que prestamos, 
portanto esperamos o ano de 2014 como 
um divisor de águas para a nossa empre-
sa”, comenta Albano.
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Marca aposta em lançamentos
e conquista público

O ano de 2013 ficará marcado na 
Peugeot por três lançamentos que foram 
muito bem recebidos pelos clientes com 
deficiência. Em abril, chegou ao mercado 
o Peugeot 208, que apresenta diferenciais 
não encontrados no segmento de com-
pactos, como a central multimídia touch 
screen, com tela colorida de sete pole-
gadas e GPS integrado, ar-condicionado 
digital de duas zonas de climatização e 
teto panorâmico de vidro.

Em outubro e novembro foi a vez dos 
médios 408 e 308, respectivamente, que 
estrearam novo conjunto mecânico, for-
mado pelo motor 2.0 16V Flex de 151 
cavalos de potência acoplado a uma nova 
transmissão automática de 6 velocidades, 
e de suspensão, que tornaram os mode-
los ainda mais confortáveis em termos 
de dirigibilidade.

Todos eles têm 3 anos de garantia 
total e são veículos de última geração. 
Possuem acabamento diferenciado, am-

plo espaço interno e extensa lista de 
equipamentos de série. O 308 e o 408 
apresentam ainda o menor tempo e custo 
de reparo de suas respectivas categorias, 
em índice medido pelo Centro de Ex-
perimentação e Segurança Viária (CESVI 
Brasil). O 208 está entre os três melhores. 
“A Peugeot dispõe de um dos portfólios 
de produtos mais modernos do setor 
automotivo. Alinhada com a linha euro-
peia de veículos, a marca está mudando 
o seu perfil ao propor uma ‘subida de 
gama’, ao oferecer ao mercado modelos 
de categoria superior”, garante Gustavo 
Walch, diretor de Vendas Corporativas. 
“Em função desse contexto, a Peugeot 
projeta um crescimento que acompanhe 
os números do mercado nacional, assim 
como o segmento de pessoas com defi-
ciência”, complementa. 

Walch também considera que a rede 
de concessionárias está capacitada a rea-
lizar um atendimento diferenciado e com 
ótimas condições para o cliente PcD. A 
marca tem, inclusive, uma atuação es-
pecífica em relação ao segmento desde 
2007, com o “Programa Direção Livre”: 
“O programa está sendo relançado na 
rede de concessionárias. A prioridade está 
na capacitação do consultor de vendas. 
Concluímos recentemente uma formação 

com 100 vendedores para atuar nesse 
segmento, justamente para aprimorar-
mos ainda mais nosso atendimento e 
prospecção de consumidores”, afirma.

Para maior aproximação com o público 
PcD, a marca está retomando anúncios 
mensais com ofertas específicas. “É uma 
grande satisfação podermos atender esse 
cliente com uma gama repleta de ótimos 
produtos”, diz o diretor, aproveitando para 
anunciar os planos para 2014: “Nossa 
meta é aumentar em 5% nossas vendas 
para o segmento. Isso é possível porque 
temos uma gama completa formada pe-
los veículos 208, 308 e 408, uma rede 
de concessionárias com atendimento di-
ferenciado e condições comercias para 
enfrentarmos a concorrência”, garante.
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Comemorar o quê, Cara Pálida ?

D
esde 1998, por iniciativa da ONU, é celebra-
do em 3 de dezembro o “Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência”, tendo como 
uma de suas intenções a comemoração de 
eventuais avanços na área. 

Mas... no Brasil, há tanto a comemorar ? 
Importantes dispositivos legais foram acrescidos à legis-

lação do país antes mesmo dessa data, com destaque à 
Lei Nº 7.853/89, que procurou organizar institucionalmente 
o segmento, e o Decreto Nº 3.298/99, que a regulamen-
tou. Tivemos, a partir de 1998, uma sucessão de vitórias, 
com grande destaque ao Decreto Legislativo Nº 186, já em 
2008, que incorporou à nossa Constituição Federal a Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 
ONU, assinada um ano antes. Infelizmente, ainda pouco co-
nhecida até pelos nossos profissionais do Direito.

Esse pacote de boas intenções nos fez acreditar que bre-
ve surgiria um cenário bem melhor em termos de aces-
sibilidade em todas as suas acepções, educação inclusiva, 
emprego, lazer e tudo o mais a que um cidadão com defici-
ência também tem direito. 

Mas, no Brasil, a lei - ora a lei ! - mesmo as que “pegam” 
cumpre quem precisa, mas quem não quiser – e tiver um 
bom e caro advogado – pode levar qualquer descumpri-
mento de normas à prescrição ou interpor recursos em ins-
tâncias superiores a perder de vista. E é isso que acontece 
com muitas leis do segmento, até por que em sua maioria 
não são definidas sequer sanções.

Além desse descumprimento e apesar dos discursos ofi-
ciais, também se revelaram retrocessos acachapantes, com 

destaque do nosso “Movimento Cidade para Todos” à Sú-
mula STJ Nº 377 de 2009, que introduziu as pessoas com 
visão monocular na reserva de vagas nos concursos públi-
cos, a nosso ver equívoco brutal, ainda piorado com a pro-
mulgação da Lei Estadual Nº 14.481 de 2011. Com ela, o 
Executivo paulista equiparou a visão monocular à cegueira 
e, agora, não só para fins de concurso, mas para quaisquer 
outras finalidades, como se um velocípede de enfeite e um 
grande avião comercial estivessem na mesma categoria de 
“triciclo”. 

Assim, dificultaram-se ainda mais as possibilidades de 
emprego especialmente de cegos, com tudo o que isso 
pode significar de negativo para as suas vidas e de suas 
famílias. Temos também fortes indícios de retrocesso, tanto 
na educação inclusiva quanto no tempo de audiodescrição 
na TV, como resultados concretos da atuação de lobistas 
mais poderosos. 

Talvez os brasileiros até estejam um pouco mais cons-
cientes, mas, na prática, grande parte ainda se acomoda 
com esse “destino” do cidadão com deficiência – “afinal, 
ele vai dar um jeito” – tal qual algumas crianças se acomo-
davam com o status dos negros no sistema escravagista, 
dado o enfoque de alguns livros didáticos. 

Os avanços que, de fato, têm ocorrido por aqui são 
aqueles advindos do Exterior, especialmente pelas novas 
tecnologias, embora grande parte seja para o bolso de pou-
cos. Ou quando a pessoa com deficiência é vista como par-
te de algum negócio, e dificilmente pelo seu protagonismo. 

Como dizia um dos mais respeitados juristas alemães do 
século XIX, Friedrich Karl Von Savigny, nem valeria a pena 
codificar em leis matérias relativas a costumes, já que o 
mais importante seriam os hábitos da população e as deci-
sões judiciais. Só, depois, a vontade arbitrária do legislador. 

Gostaríamos, portanto, de ter muito mais a comemorar...

por Flávio Scavasin

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

E-mail: fscavasin@uol.com.br



informe publicitário

Confiança nas vendas
anima concessionária

Instalada no bairro Aeroporto, na capital Paulista, a Rumo 
Norte, concessionária Chevrolet e de mais três montadoras, 
está há mais de 20 anos no mercado, e nos últimos 5 anos 
tem investido cada vez mais em uma equipe especializada no 
atendimento a pessoas com deficiência. 

Além dos vendedores, a empresa conta também com 
parceiros, como empresas de adaptações, despachantes e 
escritórios de isenções que conseguem acelerar os longos pro-
cessos para obtenção das isenções de IPI, ICMS, IOF e Rodizio, 
tornando mais fácil o caminho para os clientes com deficiência 
e profissionalizando sempre o 
atendimento, uma vez que re-
embolsam as despesas para 
aquisição das cartas de isen-
ção. “Em 2013 as vendas com 
isenções para não condutores 
alavancaram o movimento e 
agitaram o mercado de pes-
soas com deficiência que é 

responsável por até 30% do faturamento de venda direta da 
nossa empresa”, comemora Roberto Fernandes de Oliveira 
Filho, gerente de Venda Direta.

Com espaço acessível, a Rumo Norte tem os principais mo-
delos para test-drive à disposição dos interessados. “Certamente 
em 2014 teremos mais clientes buscando sua mobilidade e 
seus direitos às isenções e esperamos um aumento de 20% 
nas vendas desse segmento, sem perder o ótimo índice de 
satisfação deles junto à nossa revenda” comemora Oliveira. 
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Parakart:
o Kart eficiente está voltando !

P
ara os pilotos PcD, 2013 
foi um ano excelente, 
e 2014 certamente vai 
ser ainda melhor... No 
dia 23 de novembro úl-
timo, tivemos a primeira 

reunião, onde foi confirmada a Copa 
Parakart/Karteficiente  2013/2014. A 
novidade foi informada por Domingos 
Zamora (Mingo) e Fabio Uzunof. A Copa 
será realizada em 10 etapas, duas ainda 
este ano, em 14 e 15 de dezembro, no 
Kartódromo de Itu/SP, e outras 8 etapas 
em diversos kartódromos, incluindo o de 
Praia Grande/SP.

Campeonato Sul-Americano
Tales Lombardi participou da Copa de 

Marcas e Pilotos, que deu a ele noção 
de pilotagem de carros e de disputas, 
e pôde também estrear na Mercedes 
Benz Grand Challenge, no campeonato 
Sul-Americano e assim, alcançou a meta 
traçada por ele, que era conhecer tanto 
o carro quanto as pistas brasileiras, como 
se fosse uma pré-temporada para 2014. 
E o resultado foi muito bom, conseguiu 
adaptar-se bem ao carro marcando tem-
pos competitivos, colocando-se em boas 
posições no grid. “Já fechamos alguns 
contratos, como a Equipe Rsport, por 
exemplo, e com alguns outros  patroci-
nadores para a temporada 2014, con-
firmando assim minha participação em 
toda a temporada. E o objetivo agora é 
podium !”, comentou Lombardi.

Kart Adaptado
O piloto Andres foi o campeão da 

Kart Adaptado 2013. “Este ano tivemos 
somente 3 etapas de Kart  Adaptado 
disputadas junto com a Copa São Paulo 
de Kart, no kartódromo Granja Viana, em 
Cotia/SP”, contou o piloto campeão. Por 
ser o primeiro ano com equipes inde-

pendentes, houve poucos pilotos, mas 
mesmo assim foi um campeonato difí-
cil e bem disputado. “Este ano participei 
também das 10 Etapas da difícil catego-
ria PRÓ500”, lembra Andres. “Como a 
corrida é de 80 minutos de duração, é 
necessário fazer troca de pilotos, então 
contei com o Yves Carbinatti em 8 eta-
pas, Joao Diaz  em 1 etapa, e com Thia-
go Cenjor em outra”, comentou. 

Andres conseguiu finalizar o ano em 
6ª na colocação geral do campeonato e 
agora espera poder conseguir fechar pa-
trocínios para participar no próximo ano, 
representando a categoria dos pilotos 
cadeirantes.

por Hermes Oliveira

Marcas e Pilotos
O piloto Tiago Cenjor, que correu no 

campeonato de Marcas e Pilotos em 
Interlagos este ano de 2013, conta que 
dividiu com mais de 40 pilotos sem de-
ficiências as curvas do “S do Senna”, a 
180 Km/h com seu veículo motor 1.6. 
“Foi um ano muito bom, apesar da falta 
de incentivos financeiros – patrocínio – 
total”, comentou Cenjor. Ele disse que é 
um sonho que está realizando e que não 
vai desistir, mesmo sendo um esporte 
caro, vai sempre lutar por seus objetivos, 
e um deles é continuar acelerando. Para 
2014 Cenjor já esta confirmado na ca-
tegoria.

“Gostaria muito que todos pudessem 
ter a oportunidade de sentir essa emo-
ção maravilhosa... convido a todos para 
acompanhar minhas corridas em 2014”, 
diz Tiago Cenjor.

E eu, Hermes Oliveira, vou correr por 
mais uma temporada no Parakart... e 
agradeço mais uma vez à Revista Reação 
pelo apoio e pelo patrocínio, e em parti-
cular, pela disponibilização deste espaço 
para as notícias em primeira mão que 
envolvem os pilotos com deficiência no 
automobilismo nacional. Estarei, como já 
virou tradição, todas as novidades deste 
universo dos motores e das pistas du-
rante todo o ano de 2014 aqui, na sua 
Revista Reação !

Assim, desejo a todos um Feliz Na-
tal e um maravilhoso fim de ano... e 
que 2014 seja ainda muito melhor  
para todos !!!
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Hermes Oliveira é ca-
deirante, piloto de Parakart 
patrocinado pela Revista 
Reação, estudante de ad-
ministração de empresas, 
autor do livro “Um moto-
rista especial de carreta”.
www.hermespilotoblogs-
port.com.br
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Primor pelo conhecimento
e atenção aos direitos da PcD !

Há mais de 20 anos atuando na cidade 
de Osasco/SP, a Autoescola DF traz um pa-
cote repleto de serviços especializados para 
atender pessoas com deficiência. Dentre 
eles, a primeira habilitação e assessoria na 
renovação de laudos para nova aquisição de 
veículos, além de parceria com empresas 
atuantes sob mesmo foco, que auxiliam os 
clientes nas solicitações de isenções de IPI, 
ICMS, IPVA e rodízio em São Paulo/SP.

Uma das grandes preocupações da 
empresa é tornar público o conhecimento 
acerca das deficiências e sequelas que dão 
direito de adquirir automóveis com isenção 
de impostos, e como obter a habilitação es-
pecial. “É da cultura brasileira ter em mente 
que a pessoa  com deficiência é somente 
cadeirante e amputado. A habilitação é passí-
vel de pessoas que tem mobilidade reduzida, 
seja visível ou não, e com Artrite Reumatoi-

de, Artrose, AVC, Câncer, Esclerose Múltipla, 
Mastectomia, Quadrantectomia, Próstata, 
Parkinson, LER, Prótese Interna, entre ou-

tras”, explica a diretora Daniele Almeida. 
Há uma grande preocupação por parte da 
empresa em esclarecer e divulgar os direitos 
da pessoa com deficiência. Para contribuir 
ativamente, a Autoescola é palestrante da 
AACD e AOOR. Uma alegria recente e digna 
de menção foi a de habilitar a cronista da 
Revista Reação, Tatiana Rolim, cadeirante.

Para o ano que vem, as expectativas são 
grandiosas: “sabemos que será um ano im-
portante para o País. Esperamos um cres-
cimento econômico e, com certeza, isso 
irá refletir em nossa autoescola. O Brasil 
está empenhado na melhoria de qualidade 
de vida e nós fazemos parte disso – cada 
vez mais nos dedicando para proporcionar 
aos nossos clientes o direito de ir e vir com 
independência, segurança, conforto e qua-
lidade”, ressalta a diretora, que tem projetos 
de expansão da autoescola em 2014. 
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O sedan da montadora francesa foi testado por nós há 2 anos e já é conhecido de todos, 
mas está com algumas mudanças interessantes, por isso, resolvemos testá-lo novamente 

e apresentar suas as novidades...

Peugeot 408

teste drive

E
m parceria e a pedido do departamento de Vendas Diretas/ 
Especiais da montadora francesa, a Revista Reação vem trazendo 
novamente uma matéria especial de testes com o Peugeot 408. 
A montadora nos cedeu, como de costume, um modelo que 
ficou conosco durante cerca de 30 dias sendo submetido aos 
mais diversos testes de uso no dia-a-dia de uma pessoa com 

deficiência e seus familiares.
  Como já se sabe, os modelos sedans tem seu público e são os preferidos 

da  maioria dos consumidores com deficiência e suas famílias. A briga é boa... 
as montadoras oferecem muitos modelos nessa faixa de categoria. E é nessa 
fatia de mercado que o 408 se encaixa, por todos os seus atributos, como um 
dos mais desejados. 

O modelo do novo 408, fabricado na Argentina, chegou às lojas em outubro 
último com mudanças internas interessantes, mas não visíveis para quem olha 
o carro circulando nas ruas. O que mudou foi a transmissão automática sedan. 
Agora ele vem mais moderno e com 6 velocidades !!!

Dessa forma, a Peugeot garante que o consumo de combustível em re-
lação ao modelo com a transmissão antiga de 4 marchas, melhorou agora 
com 6 marchas. E é verdade. O 408 está bem mais econômico que antes, 
comparado com o carro recém-lançado que testamos em outubro de 2011. 

O novo 408 ficou, inclusive, mais rá-
pido nas respostas do motor e mais 
suave quando dirigido na estrada, por 
exemplo.

Para a realização dos testes, conta-
mos com o apoio e parceria da Hand 



teste drive

Drive, adaptadora de veículos que fica na zona norte da ca-
pital paulista, que instalou no 408 uma alavanca de freio e 
acelerador (push and pull) e um pomo giratório removível 
no volante. Acompanhem:

Conforto, dirigibilidade, visibilidade, 
desempenho e espaço interno...
Conforto e dirigibilidade são as palavras mágicas quan-

do se trata do Peugeot 408. O que dizer de novidade so-
bre esses quesitos ?  O modelo Allure 2.0 – automático, 
testado por nós, vem equipado com duplo airbag, freios 
ABS com EBD, trio elétrico, ar-condicionado bi-zone, piloto 
automático, rádio/CD/MP3/USB/Bluetooth, volante multi-
funcional, sensor de estacionamento traseiro, faróis de ne-
blina e rodas de liga leve de 17 polegadas. Dá para achar 
algum defeito ? Impossível não é mesmo ?

Além de muito bonito, com ar moderno e ao mesmo 
tempo requintado, o design do modelo chama a atenção 
nas ruas desde que foi lançado há 2 anos. ´

No quesito aceleração, respostas do motor, o carro é 
perfeito. Se já tinha uma ótima performance do câmbio 
automático, extremamente confortável e silencioso, agora 
então, com 6 velocidades, ficou ainda melhor. 

O tamanho do carro impressiona, tanto por dentro 
como por fora. Motorista e passageiros, com ou sem defi-
ciência, tem um bom espaço para sua acomodação, mes-
mo no banco traseiro. A visibilidade é muito boa em todos 
os pontos. A direção é confortável, leve, segura na estrada 
e fácil de manobrar. A estabilidade é boa. O problema do 
408 é a altura da frente do carro, que normalmente pega e 
raspa o bico em lombadas e desníveis nas ruas e garagens. 

Acessibilidade e transferência
Nem motoristas e nem passageiros encontram dificulda-

des para entrar e sair do carro, e em especial os cadeirantes. 
O Peugeot 408 tem bancos reguláveis para o motorista, dei-
xando-o na altura do assento da cadeira de rodas, facilitando 
a transferência. O ângulo de abertura de portas também é 
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Um Novo Amanhecer

nota

Acaba de ser lançado o livro: 

“Um novo amanhecer – Minha his-

tória de vida”, de autoria de Antero 

Silva, cadeirante de Goiás, que traz 

sua trajetória de vida relatando os 

últimos 12 anos, onde após um aci-

dente automobilístico, ficou tetraplé-

gico. Antero buscou em Deus, na fé 

e em sua família, a força para supe-

rar essa difícil fase de sua vida. Hoje, 

com tudo superado, ele retrata em 

livro a sua experiência e sua vitória, 

servindo de exemplo para outras 

pessoas. Mais informações no site:  

www.umnovoamanhecer.net

bom, o que permite uma transferência 
mais tranquila do carro pra cadeira de 
rodas e da cadeira para o carro, permi-
tindo apoio e conforto na ação. 

Apesar da dica que demos para a 
fábrica no primeiro teste realizado pela 
Revista Reação no 408 há 2 anos, ela 
ainda não nos atendeu. E não colocou 
a alça de apoio interna no teto sobre a 
porta do motorista. Lá está um porta-
-óculos no lugar. Essa alça facilitaria 
demais a entrada da pessoa com de-
ficiência no carro, auxiliando a transfe-
rência para os cadeirantes.

O painel do 408 é limpo. E assim, 
seus comandos são de fácil acesso e 
fáceis de manusear. E tudo isso fica 
ainda mais tranquilo, pois alguns co-
mandos são colocados também no 
volante. O porta-luvas é fundo e dis-
tante do alcance das mãos do moto-
rista com deficiência.

Porta-malas: o ponto alto, 
sempre !
No teste realizado em 2011 com 

o 408, nós nos referimos ao porta-
-malas do modelo como sendo “sen-
sacional”. E dessa vez, até tentamos 
encontrar outra palavra para descrevê-

-lo, mas não deu. Ele é sensacional 
mesmo !!! Com seus 526 litros de 
capacidade, ele é grande e espaço-
so, e leva facilmente cadeira de rodas 
das mais simples e dobráveis, até as 
monobloco, sobrando ainda, bastante 
lugar para malas e objetos. Isso é bom 
para quem viaja bastante, famílias, ca-
sais onde os dois usam cadeiras de 
rodas, por exemplo... tem espaço para 
todo mundo !

teste drive
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Tradição em serviços 
customizados a PcD 

Desde meados da década de 80 pres-
tando serviços que conferem autonomia as 
pessoas com deficiência, a Hand Drive atua 
no mercado brasileiro com adaptações veicu-
lares, tanto de passeio como de transporte, 
e revenda de cadeiras de rodas manuais e 
motorizadas. Sua matriz fica na Vila Guilher-
me, região norte da capital paulista.

Entre as diversas marcas de cadeiras de 
rodas revendidas pela empresa, encontram-se 

os produtos conceituados da Ortobras, Orto-
mix, Freedom, Jaguaribe, entre tantas outras, 
além de marcas importadas. O grupo oferece 
modelos manuais, motorizados e, também, 
para banho. 

Pensando na vida social automotiva da 
PcD, a Hand Drive faz adaptações em auto-
móveis. No ano de 2013, a grande demanda 
acerca dos veículos de passeio se deu pelo 
acelerador e freio manual, prolongamento de 
pedais, pomos giratórios e embreagens ele-
trônicas. Já na área de transporte, as solicita-
ções com maior incidência foram as platafor-

mas elevatórias, rampas 
e bancos giratórios. 

De acordo com  
Geraldo Cardoso, só-
cio-proprietário da em-
presa, o ano de 2014 virá 

cheio de novidades para os negócios do 
grupo: “a Hand Drive está sempre antenada 
nos acontecimentos relacionados ao nosso 
público e para facilitar a acessibilidade deles, 
vem buscando parcerias e colaboradores 
para que a PcD possa desfrutar de forma 
plena de seu transporte/locomoção em 
locais de grandes eventos, como exemplo 
atual, a Copa do Mundo e tantos outros”, 
afirma Cardoso.
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Incêndio no Memorial da América Latina

A 
tarde da sexta-feira, dia 
29 de novembro, ficará 
marcada na memória 
dos paulistanos. Um in-
cêndio atingiu o auditó-
rio do Memorial da Amé-

rica Latina, no bairro da Barra Funda, zona 
oeste de São Paulo, ao lado da Estação 
Barra Funda do Metrô. O prédio que pegou 
fogo faz parte do complexo do Memorial 
da América Latina, onde fica, inclusive, 
sediada a Secretaria Estadual da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo, a poucos 
metros do foco do incêndio.

Pelo menos sete pessoas ficaram fe-
ridas, sendo 2 em estado grave. Foram 
destacadas ao todo, 27 viaturas do Corpo 
de Bombeiros para o local, para auxiliar 
no combate ao fogo que tomou conta ra-
pidamente de todo o prédio - uma obra 
prima do renomado Oscar Niemeyer - 
inaugurado em 1989 e um dos cartões 
postais da cidade de São Paulo/SP.

O fogo teria começado às 13h30, 
no Auditório Simon Bolívar, que conta 
1.800 lugares. No momento não havia 
nenhum evento no local, que por sorte, 
estava vazio.

 Alguns brigadistas do próprio Memo-
rial tentaram controlar o fogo, mas não 
conseguiram e acionaram os bombeiros. 
Os vidros das laterais do lindo prédio fo-
ram quebrados pela alta temperatura e 
até pelos próprios bombeiros, na tentati-
va de debelar o incêndio. No local, entre 

algumas obras de artes valiosas, desta-
ca-se uma grande tapeçaria de Tomie 
Ohtake. Que apesar de danificada pelo 
fogo, deverá ser recuperada. 

Segundo um funcionário, que não 
quis se identificar, o incêndio começou 
após o curto-circuito de uma lâmpada 
no teto da plateia B, devido a ligação do 
gerador,  acionado após uma queda de 
energia. No local havia muito material 
inflamável, como carpete, espuma, ma-
deira, tecido etc... e o fogo se alastrou 
rapidamente e com muita força, bene-
ficiando-se também, da própria arquite-
tura do local. O presidente do Memorial, 
João Batista de Andrade, fez questão de 
frisar que o alvará de vistoria do auditório 
está em dia. 

O combate ao incêndio se estendeu 
por toda a tarde e noite da sexta-feira, 
cobrindo o céu da região de uma densa 
fumaça, que inclusive, invadiu totalmen-
te a sede e os estúdios da TV Record, 
que fica praticamente ao lado do com-
plexo do Memorial.

Foi nesse lindo prédio que pegou 

fogo, que aconteceu, em outubro de 
2012, a Festa de Aniversário da Revis-
ta Reação, que recebeu numa noite de 
muita comemoração, pompa e alegria, 
mais de 650 convidados, amigos e ho-
menageados. “É triste ver um local tão 
bonito, que representa tanto para a nos-
sa cidade, para o nosso estado e até 
mesmo para o Brasil, pelo patrimônio 
histórico que é, e em particular, para nós 
da Revista Reação, pois marcou nossos 
15 anos, e para as PcD, pois é lá, ao lado, 
que também fica a Secretaria da PcD 
paulista, totalmente destruído pelo fogo”, 
comenta Rodrigo Rosso, diretor/editor da 
Revista Reação e presidente da ABRIDEF 
– Associação Brasileira das Indústrias e 
Revendedores de Produtos e Serviços 
para Pessoas com Deficiência. 

O governador do Estado de SP, Geral-
do Alckmin, garantiu que o Memorial tem 
seguro e que o prédio será totalmente 
restaurado. Ainda não se sabe quanto 
tempo o auditório ficará fechado e nem 
para onde serão transferidos os eventos 
agendados para acontecer no local.  

Fogo no auditório destrói parte do complexo idealizado por Oscar Niemeyer
em São Paulo, deixando 7 feridos e muita tristeza. Foi lá que aconteceu a  

Festa de Aniversário dos 15 anos da Revista Reação, em outubro de 2012...



co na Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente 
(AACD). Dez pacientes 
com lesões medulares de 
diversos graus vão usar 
o exoesqueleto e treinar 
para dar o pontapé inicial 
na Copa do Mundo. Des-
se grupo, quatro devem 
chegar até a etapa final do 
teste clínico e um será es-
colhido para a demonstra-
ção na abertura do evento. 

Vamos ficar acompa-
nhando e torcendo para 
ter a Copa do Mundo 
no Brasil ser marcada 
por mais essa evolução 
na qualidade de vida da 
pessoa com deficiência, 
uma verdadeira revolução 
que marcará a história  
da ciência !

novidade

Copa do Mundo 2014 no Brasil pode
ter pontapé inicial diferente...

R
esultado de pesquisa em de-
senvolvimento pelo brasileiro 
Miguel Nicolelis, um dos 
neurocientistas mais importan-
tes do mundo, o exoesqueleto 
robótico, controlado pela men-

te, que deverá ajudar pacientes paralisados 
por lesões medulares a andar, poderá mesmo 
estar presente na abertura da Copa do Mundo 
de futebol em 2014. 

Nicolelis já tinha anunciado a intenção de 
que o pontapé inicial fosse dado com a ajuda 
do equipamento e, no último dia 22 de no-
vembro, publicou fotos feitas em Paris e um 
pequeno vídeo na página dele no Facebook. 
O exoesqueleto faz parte do projeto “andar 

de novo”, conduzido pela Universidade de 
Duke (EUA) e o Instituto Internacional de 
Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra. 
No vídeo, é possível observar o exoesqueleto, 
que veste um manequim, fazendo um leve 
movimento para frente, como um chute.

Os testes iniciais da primeira geração da 
chamada “interface cérebro-
-máquina” foram realizados 
em macacos. Em artigo pu-
blicado no site da “Revista 
Brasileiros”, o cientista explica 
que os animais conseguiram 
controlar movimentos usan-
do apenas a imaginação.

De acordo com ele, os macacos foram 
capazes de executar tarefas a partir de bra-
ços e pernas mecânicos. “Utilizaram o seu 
próprio pensamento para jogar videogames 
ou mover objetos localizados próximos a si 
ou em ambientes remotos”, explicou o neu-
rocientista.

O aparelho está passando por um teste clíni-
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Tiro com arco é opção para
pessoas com deficiência

O 
tiro com arco, também co-
nhecido como arco e fe-
cha, surgiu como esporte 
paralímpico há mais de 
50 anos. Desde então, 
pessoas com deficiência 

testam sua precisão e perícia nas competi-
ções. O interessante é que essa modalidade 
surgiu como uma atividade de recreação e 
reabilitação para seus praticantes – em prin-
cípio, lesionados medulares. Depois disso 
vieram outros adeptos. 

A Federação Mineira do Tiro com Arco 
existe desde 1973, com sede em Belo Ho-
rizonte/MG. Em conversa com o instrutor 
Evandro Azevedo consegui esclarecer algu-
mas dúvidas que tinha sobre a modalidade. 
Ele trabalha como treinador desde 2004: 
“Comecei no esporte através de uma amiga 
arqueira que atirava pela Federação. Meu 
começo junto ao arqueiro com deficiência 
se deu com o treinamento do atual vice-pre-
sidente, Ricardo Macedo. Ele procurou a en-
tidade em 2008 a fim de iniciar no esporte 
e, neste mesmo ano, competiu no 2º Cam-
peonato Brasileiro Paralímpico, conseguindo 
o 2º lugar na competição, na categoria ARST. 
Foi minha primeira experiência”.

As regras são as mesmas para todos os 
praticantes, sejam elas pessoas com defici-
ência ou não, incluindo as distâncias. O que 
difere são as adaptações referentes à neces-
sidade de se posicionar na linha de Tiro para 

por Adriana Buzelin

efetuar o disparo, que pode ser feito usando 
braços, pernas, e até mesmo a boca. Pode-
-se escolher atuar em pé ou sentado em 
uma cadeira de rodas ou banco. 

Tetraplégicos, paraplégicos e pessoas 
com mobilidade limitada nos membros 
inferiores competem também. Por isso, 
cada participante deve ser avaliado para 
que as adaptações sejam feitas. A única 
limitação para acontece é quando a pes-
soa não consegue fazer a abertura do arco 
para efetuar o tiro.

O esporte é lindo e a sensação que te-
nho é que requer muita força, concentração 
e dedicação. Eu, que possuo uma tetraplegia 
em nível alto, não consegui segurar o arco e 
fecha com facilidade por conta da ausência 
de força nas mãos e dedos, porém acredito 
que tudo é uma questão de fortalecer os 
músculos do tronco, dos braços e usar as 
adaptações devidas.

Em MG o esporte é pouco divulgado, 
tanto que tive muita dificuldade para chegar 
até os adeptos desse esporte. Mas conse-
gui falar com Anne Pacheco que faz parte 
dos três atletas paralímpicos da Federação 
Mineira que são: Ricardo Macedo, Cristina 
Ferber  e Anne Pacheco.

Anne Pacheco me relatou que antes de 
estar em uma cadeira de rodas sempre foi 
muito adepta à pratica de esportes, porém 
teve a ideia de experimentar a modalidade 
Tiro com Arco depois de ver uma prova nas 
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Olimpíadas de Londres em 2012, entre 
Canadá e Índia. “Achei muito interessante 
a concentração e precisão que as atletas 
demonstraram e fiquei muito curiosa para 
experimentar, pois depois da minha le-
são, ainda não tinha encontrado nenhum 
esporte que me desse o prazer que sen-
tia anteriormente. Encontrei isso no arco e 
flecha, tenho agora verdadeira disposição 
e animação para o esporte, treino 5 vezes 
por semana e espero colher os frutos desse 
esforço que, na verdade, é um prazer. Hoje 
atiro na categoria W2 do Comitê Paralímpico 
Brasileiro”,  relata Anne.

Em Belo Horizonte/MG não existem 
campeonatos específicos devido ao núme-
ro pequeno de praticantes na cidade, mas 
existem outras competições a níveis nacio-
nal e internacional. Por isso achei tão inte-
ressante falar sobre este esporte que está 
com ambições de crescer em Minas Gerais. 

Quem quiser conhecer um pouco mais, 
basta procurar a Federação Mineira de Arco 
e Flecha Site: www.arcoeflecha.org.br. Face-
book: www.facebook.com/FederacaoMinei-
raDeArcoEFlecha. Campo de Treinamento: 
entrada pelo Portão 1 ou 8 do Ginásio do 
Mineirinho (Avenida dos Esportes, s/n - 
Complexo do Mineirinho, Pampulha, Belo 
Horizonte/MG).

Adriana Buzelin cursou Re-
lações Públicas, Produção Editorial, 
Design Gráfico e Artes Plásticas. É 
artista plástica, escultora e modelo. 
Retomou sua vida após um acidente 
que a deixou tetraplégica. É a pri-
meira cadeirante tetraplégica a ser 
registrada em mergulho adaptado 
pela HSA/Internacional no estado 
de Minas Gerais. Site: www.adria-
nabuzelin.com 
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Brincadeira também é coisa séria

Há 16 anos no mercado, a Vanzetti tem fábrica em  
Araras/SP e loja do bairro Ipiranga, na zona sul da capital pau-
lista, num espaço de 600 m², dividido entre área de vendas 
e oficina, onde são realizadas manutenção e adequação em 
cadeiras de rodas. Lá é possível ter atendimento com hora 
marcada, gratuitamente, com um fisioterapeuta especialista 
em adequação postural - seating. 

A empresa foi uma das pioneiras na adequação de cadei-

ras de rodas com o método digitalizado. “Sempre procura-
mos desenvolver produtos e soluções que pudessem vir ao 
encontro das necessidades, permitindo uma maior qualidade 
de vida. Nos sentimos realizados toda vez que essa meta é 
atingida, principalmente quando o cliente é uma criança, que 
são a maioria”, afirma o diretor Luiz Fernando Vansetti.

A empresa oferece, além dos produtos desenvolvidos por 
ela, como cadeiras de rodas e de banho, andadores adap-
tados, estabilizadores verticais, entre outros, também uma 
grande quantidade de itens de vários fabricantes. Há opções 
até para pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual. 

Um diferencial da Vanzetti é o playground adaptado, com 
balanço frontal e carrossel, modelos patenteados. “Não existe 
nenhum produto similar, a não ser o de nossa invenção e 
fabricação, que possibilite a integração da criança com de-
ficiência com a sociedade”, garante o diretor. Segundo ele, 
o ano apresentou um crescimento expressivo nas vendas, 
inclusive com participação em licitações, um novo mercado 
que a empresa começou a atuar. “Para 2014,  lançaremos 
novos produtos e continuaremos nosso processo de melho-
riras”, conclui Vansetti.
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Viver sem Limite completa 2 anos e chega 
a cerca de 20% dos municípios brasileiros

C
riado com o objetivo de implementar novas ini-
ciativas e intensificar ações já  desenvolvidas pelo 
governo em relação às pessoas com deficiência, o 
Plano Viver Sem Limite tinha como meta para este 
ano a adesão de 1.000 municípios, o que significa 
que, a princípio, o objetivo foi superado. Na segunda 

quinzena de outubro e durante o mês de novembro, ocorreram 
adesões coletivas em vários estados do país. Nesse período, 118 
cidades dos estados de São Paulo, Paraíba, Maranhão, Mato Gros-
so, Goiás e Tocantins assinaram a adesão ao Plano. “Alcançar 1/5 
das cidades brasileiras significa que estamos conseguindo levar a 
política para todas as regiões do Brasil, além disso, é importante 
destacar que são os gestores destas cidades que se manifestam 
solicitando a adesão ao Programa Viver sem Limite, logo, são pre-
feitos que reconhecem a política e a importância de fazer as ações 
chegarem à população”, disse o secretário nacional de Promoção 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Antônio José Ferreira.

Municípios do Amapá (6) e Amazo-
nas (11) também aderiram no mês de 
novembro. Durante cerimônia, realizada 
na Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas, Antonio José falou do signifi-

cado das adesões dos estados do Norte. “As adesões nesta parte do 
país têm um simbolismo muito forte na medida em que uma capital 
como Manaus adere, com seus quase 2 milhões de habitantes, na 
mesma cerimônia de um município como Boca do Acre, distante 
mais de mil quilômetros, isso evidencia que a política está chegando 
de fato nos quatro cantos do país”, afirmou.

Senado vota aposentadoria especial 
para servidores com deficiência

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) do Senado aprovou, em 23 de outubro 
último, o PLS 205/2005, do senador Paulo Paim 
(PT-RS), que define requisitos e critérios especiais 
para a concessão de aposentadoria aos servidores 
públicos com deficiência. O relator, Armando Mon-
teiro (PTB-PE), disse que não se justificava tratar 
de forma diferente os servidores públicos e os se-
gurados da Previdência Social e adaptou o projeto 
aos critérios fixados pela recente Lei Complemen-
tar 142/2013, que regulamenta a aposentadoria 
da pessoa com deficiência segurada naquele regi-
me. O substitutivo passou a determinar que o ser-
vidor público com deficiência pode se aposentar 
após 10 anos de efetivo exercício no serviço pú-
blico e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria. Quanto ao tempo de contribuição, 
deve ser de 25 anos para homens e 20 anos para 
mulheres, no caso de pessoa com deficiência gra-
ve. No caso de deficiência moderada, os homens 
devem ter 29 anos de tempo de contribuição e as 
mulheres, 24. Se a deficiência for leve, os homens 
devem ter contribuído por 33 anos e as mulheres, 
por 28 anos. A idade mínima para se aposentar 
corresponde ao estabelecido na Constituição Fe-
deral (60 anos para os homens e 55 anos para as 
mulheres), reduzida em número de dias idêntico 
ao da redução obtida no tempo de contribuição 
estabelecida neste projeto. A proposta deverá ain-
da ser votada no plenário do Senado.

Lançado pela presidenta Dilma Rousseff em novembro de 2011, o plano acaba
de completar dois anos e até novembro de 2013 contava com a adesão
de apenas 1.115 de um total de 5.570  municípios existentes no país... 



A exposição “Vidas em Cenas”, uma linha do tempo da 
infância a terceira idade da pessoa com deficiência, cura-
doria de Antônia Yamashita, imagens dos fotógrafos Arthur 
Calasans e Kica de Castro ficaram no SESC Thermas, em 
Presidente Prudente/SP entre os dias 16 de outubro a 14 
de dezembro. Em Votuporanga/SP, a exposição “Belezas 
que Quebram Barreiras” fez parte da programação da ins-
tituição Afupace: 

- Dia 27 de outubro, fez parte do almoço beneficente. 
Marcia Gori, presidente da ONG Essas Mulheres, esteve 
presente representando a agência Kica de Castro, além de 
distribuir para os participantes do evento, alguns exempla-
res da Revista Reação. 

-12 de novembro, a exposição fez parte do jantar bene-
ficente no Água Doce Cachaçaria. 

A exposição seguiu dia 13 de novembro para o Senac 
de Votuporanga/SP, ficando até o dia 14 de dezembro para 
visitação gratuita. 

nota

Fotos de PcD circulam pelo interior de SP
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Rio de Janeiro conquista
Paralimpíadas Escolares

P
ela terceira vez, como 
em 2010 e 2012, o Rio 
de Janeiro foi o grande 
campeão do torneio, 
tendo São Paulo e San-
ta Catarina na sequência. 

As disputas começaram em 26 de no-
vembro, na capital paulista, e reuniram 
cerca de 1.300 atletas, de 12 a 20 anos, 
de 25 estados do Brasil, mais Distrito 
Federal, em 10 modalidades: bocha, 

judô, tênis de mesa, voleibol sentado, 
futebol de 5 - para cegos, futebol de 
7 - paralisia cerebral, goalball, tênis em 
cadeira de rodas, natação e atletismo.

Vinte e dois atletas do Reino Unido 
também participaram da competição a 
convite do Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB). Os jogos encerraram o calendário 
2013 de competições nacionais do Co-
mitê e a premiação ocorreu em 29 de 
novembro, no Parque Anhembi.

Minas Gerais levou o prêmio “con-
fraternização”, que destaca a delegação 
mais animada, organizada e com espírito 
esportivo. O Estado vencedor é determi-
nado pela quantidade de pontos atin-
gidos em cada modalidade, de acordo 
com a colocação das equipes ao final 
das disputas.

Andrew Parsons, presidente do 

CPB e recém-eleito vice-presidente 
do Comitê Paralímpico Internacional 
(IPC na sigla em inglês), entregou o 
troféu aos vencedores, agradecen-
do ao Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, 
e à Prefeitura paulistana, pela parce-
ria na realização do torneio. “Tenho 
certeza de que veremos alguns de 
vocês em 2016. Investimos em vo-
cês, porque sabemos que daqui sai-
rá o próximo Daniel Dias, o próximo 
Alan Fonteles e Antônio Tenório”, 
afirmou Parsons, citando alguns dos 
mais premiados atletas paralímpicos 
brasileiros da atualidade.

“As Paralimpíadas Escolares são 
a primeira competição de muitos 
de vocês e é fundamental que le-
vem o esporte no coração e para 
a vida. Esporte é saúde, é inte-
gração”, comentou o presidente  
do CPB. 



nota

O governador do Estado da Bahia, Ja-
ques Wagner, e o secretário da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, Almiro 
Sena, inauguraram no dia 05 de dezem-
bro, a primeira rota de acessibilidade do 
Centro Histórico de Salvador/BA. O pro-
jeto, intitulado “Pelô Acessível”, permitirá 
que baianos e turistas com deficiência 
ou mobilidade reduzida possam transi-
tar pelos principais centros culturais do 
Pelourinho. Para fazer a modificação, o 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cul-

Salvador/BA: inaugurada primeira Rota de Acessibilidade 
do Centro Histórico da capital baiana

tural da Bahia (IPAC) e o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), foram envolvidos. “Consegui-
mos fazer um Km e serão construídos 
mais 300 metros de vias acessíveis para 
pessoas com deficiência”, comentou o 
governador. Essa é somente a primeira 
etapa desse Plano de Acessibilidade. A 
previsão é de que ainda sejam feitas 
outras melhorias no local. A obra, exe-
cutada pela CONDER, contemplou inter-
venções como:  alargamento e requa-

lificação de ruas, a criação de rampas 
e corrimão, dentre outras intervenções. 
A inauguração também contou com o 
apoio do Conselho Estadual da Pessoa 
com Deficiência, e o evento contou com 
a presença de Alexandre Baroni, supe-
rintendente dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência da SJCDH, que garan-
tiu: “É possível tornar o Pelourinho cada 
vez mais acessível”.
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94 mulher

Fragmentação de um segmento 
ou busca de Direitos ???

S
empre me intrigou o tema 
feminismo, ou seja, os di-
reitos da mulher no decorrer 
dos séculos, a condição de 
submissão que muitas se 
sujeitam, as humilhações, a 

ausência de poderes sobre a sua própria 
vida e a educação machista ao qual so-
mos submetidas. Tudo isso já sabemos e 
vivenciamos de alguma forma, entretanto 
não podemos aceitar ou conviver com essa 
situação como se fosse normal toda essa 
ausência de direitos, de vontade própria, 
mesmo porque a sociedade atual evolui a 
passos largos, os pensamentos e as crenças 
também se alteram e adequam dentro da 
modernidade social.

Contudo não existe nada pior do que 
uma mulher machista que também com-
pactua situações que maculam a imagem 
da colega ao lado e tem dentro de si a 
serenidade do dever feito, mas aos pou-
cos vamos mudando esse quadro, essa 
forma de pensar e agir, vamos nivelando 
tudo e devagar transformando a sociedade 
em um lugar bom e gostoso de viver, isso 
através da informação, levando o conhe-
cimento geral, porque somente assim as 
pessoas irão ter pensamentos críticos, re-
flexões profundas e corretas do que ocorre 
a sua volta.

Nunca fui uma pessoa que aceitasse 
tudo pronto, as idéias dos outros sempre 
foram objetos de reflexão, como também 
nunca gostei de ser passiva ou permissiva, 
sempre fiz parte do movimento da pessoa 
com deficiência, na luta pela conquista de 
nossos direitos, pela efetivação do que já 
existe fazendo valer toda a legislação brasi-
leira, porém existia algo que me incomoda-
va era a invisibilidade da mulher, menina e 
adolescente com deficiência, simplesmen-
te não existíamos para ninguém. Até que 
um dia incomodou tanto que me desper-
tou a idéia e a vontade de agrupar todas e 
fazermos algo juntas, para que saíssemos 
do anonimato, da invisibilidade, todavia o 

que mais me deixou chateada foi ouvir de 
algumas mulheres a seguinte observação: 
“Porque você quer dividir, fragmentar ? 
Não consegue trabalhar em grupo e somar 
esforços para conquistas de nossos direitos ? 
”Fragmentar... Foi justamente essa palavra 
que me doeu e me motivou a continuar, 
pois a história é bem clara em relação à 
luta de gênero, a desigualdade, a violên-
cia sofrida pela mulher, mas isso quanto 
a que não tem deficiência, haja vista que 
nós, mulheres com deficiência, pouco se 
falava, aliás, não se falava e muito menos 
se pensava na sua condição de pessoa de 
direitos. Como ter o pensamento de frag-
mentação se nem existimos aos olhos da 
sociedade ?

Mesmo com todas as negativas e situ-
ações adversas, foi feito o que era neces-
sário, foram se agrupando pessoas inte-
ressadas, nasceram as discussões, vieram 
o I Encontro Nacional para Mulheres com 
Deficiência na REATECH, as Conferências 
da Mulher nos municípios e a Nacional 
com o fechamento de estarmos presentes 
em um número significativo de mulheres 
com deficiência, nos trazendo o legado de 
estarmos nos eixos e nos documentos de 
diretrizes para elaboração de novas políti-
cas públicas, mas o coroamento final foi 
o I Seminário Nacional de Políticas Públi-

por Márcia Gori 



mulher

cas e Mulheres com deficiência promovido através da parceria 
da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e a Secretaria de Políticas para Mulheres, nos dias 07, 
08 e 09 de novembro de 2013, com temas provocadores de 
reflexão.  É o início de muito trabalho, mas está sendo feito, com a 
parceria de Governo Federal e Sociedade Civil organizada, com a 
boa vontade de todos estamos iniciando uma nova etapa de des-
mistificação em várias áreas nossas, nos tirando da invisibilidade, 
lapidando o nosso lado ético, a autoestima, a capacitação dessas 
mulheres, preparando-as para uma vida digna. E tudo era um so-
nho e muitos diziam que era egoísmo ou loucura, mas tenho a 
leitura de ser comodismo e machismo por parte da sociedade, 
porque na realidade ninguém quer o despertar do outro, pois 
pode causar muitos transtornos, dificuldades, desmoronamento 
de poderes, de subjugação, então para que tanto trabalho se esta 
tudo nos seus devidos “lugares” ?

Tirar a trave do olho do próximo é demorado, quebrar grilhões 
que nos acorrentam é pior ainda, porém temos que iniciar o pro-
cesso, levar informações, reflexões, empoderamento para esse 
público, e não somos fragmentadas, fragmentado é o pensamen-
to do retrógrado, do machista, somos a maioria dentro do seg-
mento da pessoa com deficiência, com número exato de 52% 
dos 45,6 milhões, somos bem representativas, não acham ? 

Esse número vem chamando a atenção do Governo Federal 
que tem nos dado abertura, promovendo rodas de conversas, 
chamando lideranças para discutirem as nossas políticas de direi-
tos e rompendo o silêncio destas mulheres que sofrem abusos 
sexuais em todos os lugares, todos os tipos de violência. E desta 
parceria nasceu a Carta de Brasília elencando 41 propostas de Po-
líticas Públicas para o empoderamento na questão de gênero. Foi 
um marco histórico, mulheres com deficiência, Ongs, militantes de 
diversos pontos do Brasil e internacionalmente também, Governo 
Federal e alguns municípios com gestoras interessadíssimas com 
discussões profundas, sistematizadas, aonde foi elaborado um 
plano de ação para serem levados para os quatro cantos brasilei-
ros, o sonho tornou-se real, muito real, agora aproveitemos essa 
união e avancemos em nosso empoderamento, em nossa cida-
dania, afinal ser mulher não é para qualquer um. Veja o conteúdo 
completo da Carta de Brasília no site: http://www.pessoacomdefi-
ciencia.gov.br/app/node/815.

Até nosso próximo encontro... até 2014 !!!

Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP, Presidente-fundadora 
da Ong “ESSAS MULHERES”, Idealizadora da Assessoria de Direitos 
Humanos - ADH Orientação e Capacitação LTDA, Ex-presidente do 
Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa 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 In-
clusão Social da UNORP, Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com 
Deficiência na REATECH 2010/2011/2012/2013, co-realizadora do I 
Encontro Nacional de Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência 
em 2012, capacitadora e palestrante sobre Sexualidade, Deficiência e 
Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da Agência 
Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
Blog/site: www.marciagori.net 

O que você quer ser quando crescer?

nota

Essa é uma pergunta comum quando criança. As res-
postas são as mais variadas: médico, advogado, professor... 
Quando a pessoa tem nanismo e fala que quer ser ator, o 
preconceito da maioria é achar que serão apenas para pa-
peis de humor, ou ainda, muitos acham que pessoas com 
nanismo não tem opção e acabam indo trabalhar como 
figurantes em programas humorísticos de TV, circo etc... 
Como em qualquer profissão, é preciso estar qualificado e 
ter talento para seguir carreira. Prova disso, são os atuais re-
sultados conquistados 
por quem realmente 
escolheu e estudou 
para estar nesse mer-
cado de trabalho. Pris-
cila Menucci, faz parte 
do elenco fixo do pro-
grama do Gilberto Bar-
ros, na Rede TV, que 
atualmente está no 
ar todos os sábados. 
Giovanni Venturini fez 
uma participação na 
novela Chiquititas do 
SBT. Seu personagem 
na novela é um advo-
gado sério e eficiente, 
Golias Pequenotti.
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Maestro João Carlos Martins 
voltou ao piano !

N
esses mais de 16 anos 
de Revista Reação, em 
pouquíssimas vezes eu 
como editor da publi-
cação, assinei pesso-
almente uma coluna 

ou matéria escrita por mim. Em todas 
as edições – as 95 publicadas nesses 
anos todos - escrevo o editorial, as ma-
térias de test-drive dos automóveis testa-
dos pela revista, reviso e edito todos os 
textos e artigos, mas procuro evitar eu 
mesmo “assinar” um texto publicado, até 
por questões éticas. Mas dessa vez, com 
muito orgulho e satisfação, faço questão 
de assinar essa matéria em homenagem 
ao grande e incomparável Maestro João 
Carlos Martins. Não só pelo artista com-
pleto, o músico fantástico, mas pelo ser 
humano incrível que é, sua simplicidade 
e dedicação ao próximo, como o trabalho 

realizado com as crianças da periferia de  
São Paulo/SP.

 No dia 23 de novembro à noite, resol-
vi me dar um presente. Para mim e minha 
esposa. Fomos assistir à apresentação que 
marcou o retorno do Maestro ao piano, na 
lindíssima Sala São Paulo. Casa lotada... e 
por um lance de sorte, conseguimos dois 
ingressos nas primeiras poltronas laterais, 
ficamos quase em cima do palco, bem per-
tinho da orquestra, um local privilegiado.

 Na plateia, muitos amigos, fãs, políticos, 
gente famosa... o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso – que ao final do espe-
táculo foi aclamado pela plateia – o cantor 
Chitãozinho,  entre outros tantos. 

Sob a regência do Maestro Roberto Min-
czuk, a Bachiana Filarmônica SESI-SP deu 

vida ao concerto. Que bela apresenta-
ção... primorosa, rica nos detalhes, 
perfeita. Um prêmio para os que 
assistiram impressionados. O pro-
grama tinha peças incríveis, como 
por exemplo, a Sinfonia Nº 9 - Do 
Novo Mundo – do compositor 
tcheco Antonin Dvorák. Veio o in-

tervalo... e o piano de calda foi 
colocado no meio do palco.

Tudo estava preparado 
para o solo de João Carlos 
Martins, que até instantes 
antes do início do espetácu-
lo, iria interpretar o “Concer-
to para a Mão Esquerda”, de 
Maurice Ravel. Na verdade, 

essa peça foi escrita especial-
mente para o pianista austríaco 

Paul Wittgenstein, quando este per-
deu o braço direito em um combate 

durante a Primeira Guerra Mundial. Foi 
então que desceu do teto um telão com 

um filme do Maestro executando a peça e 

explicando que, por receio de não conseguir 
completar o Concerto em decorrência dos 
problemas em sua mão, preferiu não exe-
cuta-lo naquela noite. Mas iria apresentar-se 
com outras peças, que exigiriam menos sa-
crifício e que teria certeza que conseguiria 
em virtude de suas limitações.

Foi então que o Maestro, o mestre João 
Carlos Martins foi chamado ao palco e assu-
miu o piano... a emoção tomou conta não 
só dele, mas de todos os presentes na Sala 
São Paulo.

Como se estivesse tomado por anjos, 
o Maestro, no auge do seu recomeço, 
com a garra de um garoto, aos 73 anos 
de idade, nos deu uma lição inesquecível 
de superação. 

Seus cabelos longos e brancos marca-
vam o compasso de um músico que sente 
com a alma aquilo que toca. Seus sapatos 
brilhantes, impecáveis, superavam até mes-
mo o brilho das rodas douradas do majes-
toso piano de calda. O som vindo de suas 
mãos eram um bálsamo para os meus ouvi-

por Rodrigo Rosso 

Em apresentação emocionante na Sala São Paulo, na capital paulista, após 12 anos o 
regente voltou a tocar piano profissionalmente utilizando a mão esquerda...
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dos e os de toda aquela plateia que acompanhava atônita e extasia-
da a cada acorde dado por ele, cada nota... todos nós ali naquele lu-
gar, ficamos embebecidos com a genialidade, a música, a melodia e 
a emoção vinda das mãos, dos olhos e do coração do Maestro. Um 
mágico silêncio tomou conta da Sala São Paulo. Quase se podia 
ouvir a respiração da plateia que entre uma música e outra tocada 
por ele, respondia com aplausos e lágrimas de emoção.  

Aquele silêncio quase que celestial, só foi mesmo quebrado pela 
simplicidade, carisma e a humildade do Maestro, que ao cumpri-
mentar a todos os presentes e tecer alguns comentários descontra-
ídos, transformou o concerto numa festa, num verdadeiro encontro 
de amigos, deixando a plateia ainda mais apaixonada pelo grande 
artista e pelo ser humano João Carlos Martins.

Para encerrar, o Maestro fechou com chave de ouro a noite, 
interpretando ao piano o clássico Libertango, de Astor Piazzolla e 
coincidentemente, o tema do meu filme favorito – Cinema Paradiso 
- Love Theme, de Ennio Morricone. 

Enfim... quando saí de casa naquela noite, sabia que seria um 
retorno ao piano para o Mestro João Carlos Martins, por isso até fiz 
questão de estar presente. Sabia que assistiria a um concerto primo-
roso, pela qualidade dos músicos e dos maestros – tanto Martins 
quanto Minczuk – mas não imaginei que seria uma noite tão mar-
cante para nós – eu e minha esposa – e para toda aquela plateia 
presente à Sala São Paulo. Definitivamente não foi uma apresenta-
ção comum. Foi o retorno de um mestre. Foi a volta de um mito, 
mesmo com suas limitações impostas pela vida. Foi a marca da 
superação mostrando que para quem ama a vida e o que se faz 
nela, não há limitações, não existe condição e nem idade para o 
recomeço. Que lição de vida nos dá sempre, a todos nós, o grande 
João Carlos Martins. 

Obrigado mestre, parabéns Maestro !!! 

Rodrigo Rosso é diretor e editor da Revista 
Reação.
E-mail: contato@revistareacao.com.br

nota

O Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (DETRAN-SP) assinou um protocolo com 
a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (SEDPcD) para implementar o  
Programa de Atenção à Acessibilidade. O obje-
tivo é estabelecer ações conjuntas em relação 
aos processos de habilitação, facilitando o aces-
so da pessoa com deficiência aos serviços de 
atendimento presencial e eletrônico. A imple-
mentação do Programa se dará, em um primeiro 
momento, no Departamento de Educação para 
o Trânsito e Fiscalização e, em uma segunda eta-
pa, deverá ser implementado em toda autarquia. 
O Detran formou a primeira equipe especializa-
da na Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
para o atendimento nas unidades em outubro 
passado. São 28 servidores aptos a oferecer um 
atendimento próprio à pessoa com deficiência 
auditiva e a meta é duplicar este número até o 
final do ano. Na Escola Pública de Trânsito es-
tão em andamento a adaptação da prova ele-
trônica para a pessoa com deficiência física, o 
fomento à pesquisa de mecanismos alternativos 
para uso em veículos adaptados e a elaboração 
de um modelo de certificação para dispositi-
vos veiculares baseados em tecnologia assistiva 
(joystick, comandos de painel, manopla). Entre 
outras ações, a parceria desenvolverá iniciativas 
que visam a prevenção de acidentes a partir da 
educação para o trânsito, bem como o incenti-
vo a uma cultura de acessibilidade institucional, 
disseminando ações afirmativas aos Centros de 
Formação de Condutores (CFC) e empresas cre-
denciadas.

Detran assina protocolo para facilitar
acesso a serviços
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Concessionária GM alcança ótimos resultados 
em 2013 e espera muito mais para 2014 !

Há 15 anos no mercado de comer-
cialização de automóveis e há 10 tra-
balhando com a marca Chevrolet/GM, 
o grupo Carrera se aprimora a cada ano 
para oferecer o melhor serviço aos seus 
clientes com dedicação e profissionalis-
mo integral.

A empresa possui 6 lojas distribuídas 
em São Paulo e 4 delas concentram 
atendimento especializado às pessoas 
com deficiência, representadas pelas 
unidades: Villa Lobos, Rebouças, Butantã 
e, também em Alphaville. As outras es-
tão na Avenida Brasil e na Cidade Jardim.

Chegar à concessionária e sair de 
mãos cheias é uma prática rotineira na 
Carrera. Além de se deparar com uma 
equipe preparada para sanar dúvidas e 
prestar consultoria sobre os detalhes 
estruturais e funcionais do modelo es-
colhido, a empresa tem a Prevent Se-
guros e Carrera Blindados, respectiva-
mente, uma seguradora e blindadora 
próprias, atuando em prol de um pacote 
eficaz e completo para o consumidor 
final. Para complementar, há também 
o serviço de despachante exclusivo. 
Segundo o gerente de Vendas Diretas,  

Cláudio Ferreira, a busca por uma loja 
representante da marca é muito mais 
ampla do que se aparenta: “o cliente 
procura a concessionária com o intui-
to de conhecer nossos veículos, mas 
também para colher informações sobre 
o processo de isenções. Nossa função 
é informar o passo a passo, desde a 
Declaração do Médico até a entrega da 
isenção do Rodízio”.

O grupo preza pela transparência de 
informações e esclarecimento de dados, 
primeiros passos para dar início a um aten-
dimento adequado. Como exemplo, há a 
preocupação em detalhar todo o trâmite 
padrão para a PcD adquirir um veículo, 
ação que se resume em 3 etapas, confor-
me explica o gerente: “primeiro, é neces-
sária a declaração do médico atestando 
o grau de deficiência (SUS ou particular); 
depois, é preciso verificar se o grau de 
deficiência é reconhecido pela norma esta-
belecida pela Receita Federal; em seguida, 
o beneficiário deve se dirigir ao médico 
do DETRAN mais próximo de sua região 
para avaliação e, posteriormente, ir ao CFC 
– Centro de Formação de Condutor para 
mudança de CNH. A segunda parte con-
siste em vir até a concessionária Carrera 
para escolher o produto e obter todas as 
orientações, seguido da formalização da 
compra do veículo, bem como a entrega 
de toda documentação necessária para 
repassar ao despachante. O pedido é lan-
çado no sistema da fábrica e o faturamento 
do automóvel é feito direto ao consumidor. 
Como terceiro e último passo, é dado início 
ao processo para isenção do IPVA e feita 

a entrega da Isenção do Rodízio para o 
cliente”, detalha Cláudio.

 Em 2013, os modelos mais procurados 
e vendidos da marca na Carrera foram: 
Spin, Cobalt, Onix e Cruze. Para test-drive, 
qualquer veículo é permitido mediante a 
programação de agenda. Cerca de dois a 
três profissionais, nas lojas onde se con-
centram atendimento as pessoas com 
deficiência, são designados a atender o 
consumidor PcD e, para manter o ritmo 
de excelência, a concessionária investe em 
capacitação e treinamento, com auxílio de 
ferramentas com mecanismo que apon-
tam indicadores de desempenho. 

Para 2014, as expectativas são as me-
lhores possíveis. “A GM fez excelentes lan-
çamentos nos últimos meses e hoje está 
com a produção ajustada para atender a 
demanda por seus produtos. Temos no 
Onix e no Prisma as opções de 1.0 e 
1.4, além de, na versão automática os 
nossos veículos possuírem câmbio de 6 
marchas. Spin e Cobalt são um sucesso 
de vendas, veículos com excelente espaço 
interno e porta-malas. Cruze é o líder total 
nas versões Hatch e Sedan, e a Trailblazer 
tem magnífico custo-benefício”, relata o 
gerente.
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C
alorosa fora a recepção ofer-
tada pela Dra. Rosa Maria de 
Souza Fonseca, presidente 
da Comissão OAB-Mulher/
RJ no evento intitulado: “As-
sédio Sexual nos Transportes 

Públicos e a Tutela Jurídica da Dignidade Fe-
minina”, ocorrido na sede da OAB/RJ. Como 
de hábito, Jimmy Prates - meu pessocão 
- roubou a cena, encantando a mulherada 
presente ! Sem dúvida, tema da maior rele-
vância e que, por ainda ser visto como tabu, 
pouco se fala.

Foi o máximo ter ouvido a palestra por 
um representante do sexo masculino, o in-
crível Dr. Fábio Vanderley, advogado, com 
ênfase em Direito Constitucional e Admi-
nistrativo, discorrendo como os seus pares, 
em 2013, ainda veem as mulheres como 
seres inferiores, atribuindo-lhes dons pre-
ponderantes aos serviços domésticos e SE-
XUAIS. Homens que tratam a mulher como 
uma coisa e não como sujeito de direitos 
de forma plena/igual, valendo dizer como 
um ser humano com idêntica dignidade. 
Por sua vez, pela cultura desde o início da 
civilização, muitas mulheres se revestem 
com o traje da inércia, da passividade e do 
silêncio/medo, que as impedem de reagir 
à mínima agressão traduzida por um tom 
de voz mais elevada.

Concordei plenamente com o Dr. Fábio 

Wanderley quanto aos comentários que fez 
relativamente ao chamado “vagão rosa” do 
Metrô do RJ. Entendo não se tratar, nem de 
longe, de segregação que vulnere ainda mais 
as mulheres, como querem afirmar algumas 
feministas. Enquanto mulher, gostei da ideia 
do “vagão rosa”, muito embora continue a 
usar qualquer um mesmo nos horários de 
pico, justamente por entender cuidar-se de 
uma opção - um plus afirmativo/positivo - e 
não de obrigatoriedade.

Julgo ter sido a primeira etapa para a 
mudança dos maus hábitos masculinos, já 
que servem de um alerta para dizer: “Não 
estamos gostando dessas atitudes insanas”! 
Agora é preciso, com a maior urgência, im-
plementar a segunda parte/etapa da refor-
ma comportamental, traduzida em CAM-
PANHAS  que exercitem a ACESSIBILIDADE 
ATITUDINAL, tanto por parte dos governos, 
quanto pela sociedade civil/privada. 

Como assim ? Simples: usando as mí-
dias em geral. Pequenos vídeos/falas que 
traduzam ser a mulher sujeito de idênticos 
direitos e obrigações, sendo senhora de si e 
de seu corpo, independente da roupa que 
esteja usando. Homens hão que respeitá-
-las, quer estejam de burca, quer de topless. 
Aliás, se homens estiverem nus pelas ruas, 
penso que as mulheres poderão chegar ao 
máximo de demonstrarem espanto. Contu-
do, não chegarão ao cúmulo de agredi-los 

por sentirem-se atraídas sexualmente. É 
mesmo cultural.

A despeito de ter apreciado muito a 
palestra do Dr. Fábio Wanderley, não po-
deria deixar de salientar que sobre assédio 
contra mulheres COM DEFICIÊNCIA abso-
lutamente nada fora dito. Prova de que 
permanecemos invisíveis aos olhos da so-
ciedade ! Cruel, porém real. Não obstante 
da triste conclusão, não acredito seja por 
maldade, mas tão somente, pelo olhar as-
sistencialista que a sociedade insiste em 
nutrir por nós no ano de 2013 ! Pelo es-
quecimento é que cumpre-me explicitar o 
tema como se segue.

As mulheres com deficiência são bem 
mais sujeitas aos assédios sexuais nos trans-
portes que as sem deficiência. A razão é 
óbvia ! É que é mais fácil perpetrar a covar-
dia com quem não pode correr (deficiência 
física), com quem não pode gritar (surdas), 
com quem não pode se situar (cegas), com 
quem não pode entender a situação (defici-
ência intelectual).

A propósito, estende-se tais desumani-
dades contra mulheres com deficiência em 
tantos outros maus tratos vindos da pró-
pria família e pessoas conhecidas que as 
cercam. Não são histórias de livros. Essas 
mulheres ficam grávidas dos pais, irmãos... 
são molestadas/agredidas em períodos até 
de gravidez.

por Deborah Prates 

Assédio sexual contra
mulheres com deficiência



Se mulheres sem deficiência não vão registrar agressões junto 
às autoridades, muito menos e com mais argumentos as COM de-
ficiência deixam de exercer seus direitos. No Brasil, sobre gestações 
indesejáveis em mulheres com deficiência, só se encontram relatos 
por volta de 2003, pelo que raros são os casos comentados.

Essas mulheres, em regra, iniciam os cuidados pré-natais mais 
tardiamente, o que as deixam mais suscetíveis a gestarem fetos 
mais fragilizados, a sofrerem abortos e a darem à luz a natimortos.

Como de hábito, repito ser a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL a cha-
ve do sucesso para um Brasil mais equânime. Assim, nas campa-
nhas que sugeri acima, sem dúvida deverão estar as mulheres COM 
deficiência misturadas com as sem deficiência.

Claro que na oportunidade de inteiração lá estava eu com os bra-
ços erguidos a espera do microfone, que não tardou a chegar ! Teci 
muitas das considerações agora trocadas com os amigos. Não tenho 
a segurança para dizer que fui totalmente absorvida; não importa 
esse detalhe. Relevante somente é que semeei boas sementes, as 
quais, pretendo ver florescer em breve.

Após a minha fala tive a felicidade de ouvir da nossa presidente 
que Jimmy Prates e eu éramos os mais novos integrantes da OAB-
-Mulher/RJ. Quanta emoção ! Incluir é processo complexo, porque 
está intrinsecamente atrelado a alma. De um lado estava a Dra. Rosa 
Fonseca que, com sua sensibilidade, pôde enxergar o quão benéfi-
co/salutar é o convívio com as diversidades. Doutro lado estava eu 
na beiradinha da tigela da massa do bolo a espera só de um empur-
rãzinho para ser misturada/incluída. 

Confesso que sair da zona de conforto significa vencer o medo e 
se atirar contra os leões. Mais fácil é a pessoa com deficiência pre-
ferir estar reunida com seus pares, já que na mesma realidade. Mas 
navegar é preciso ! Tem navios que ficam uma vida inteira dando 
voltas e mais voltas em torno do cais, com medo de zarpar e pegar 
ventos fortes. A gente não deve aceitar isso, pois significa concordar 
em ser menos do que pode ser. Todo dia é dia de evolução e apren-
dizado. Não existe navio que não tenha passado por tempestades e 
muitos afundam por não saberem evitá-las, por falta de comunica-
ção ou por acharem que não precisam dos outros...

 

Deborah Prates é advogada 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://deborahprate-
sinclui.blogspot.com/)

nota

Desde o dia 4 de dezembro último, a Linha 
BB Crédito Acessibilidade, lançada em fevereiro 
de 2012, teve as taxas de juros reduzidas !!! Ela 
é destinada ao financiamento de bens e serviços 
de Tecnologia Assistiva para pessoas com defici-
ência e faz parte do “Viver sem Limite”, progra-
ma do Governo Federal. É destinada a clientes 
que desejam comprar os equipamentos para uso 
próprio e também  para correntistas que queiram 
comprar os bens para outra pessoa.

As taxas passaram de 0,57 % ao mês para 
0,41 % (de 7% para 5% ao ano) ao mês para 
clientes com renda de até 5 salários mínimos, e 
de 0,64 % ao mês para 0,45 % ao mês (de 8 
% para 5,5 % ao ano) para clientes com renda 
entre 5 e 10 salários mínimos. As taxas são mui-
to abaixo do praticado normalmente no mercado 
para empréstimos de qualquer ordem.

O limite do empréstimo para o BB Crédito 
Acessibilidade é de R$ 30 mil por pessoa e o valor 
a ser financiado pode chegar até 100 % do valor 
do bem. As parcelas são debitadas da conta cor-
rente do cliente, que pode quitar o empréstimo 
em prazos que variam de 4 a 60 meses, sendo 
que a primeira prestação pode ser paga em até 
59 dias. Em 2013, os empréstimos da modali-
dade totalizaram R$ 65 milhões (crescimento de 
mais de 300 % em relação a 2012), que foram 
destinados a mais de 14 mil clientes. Podem ser 
financiados pelo BB Crédito Acessibilidade: cadei-
ras de rodas, serviços de adaptação de veículos, 
órteses, próteses, entre outros. Mais informações 
e a lista completa de produtos financiáveis em  
www.bb.com.br/creditoacessibilidade. 

Banco do Brasil diminui juros para
linha de crédito a PcD
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comemoração

03 de Dezembr
Dia Internacional !!!

C
hegou mais um dia 3 de 
dezembro !!! Agora, em 
2013, momento para, 
mais uma vez, refletir so-
bre avanços no campo 
da inclusão social, saúde, 

educação, trabalho, lazer, cidadania, li-
berdade, acessibilidade plena, condições 
básicas para a promoção da qualidade 
de vida das pessoas com deficiencia. Dia 
Internacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência:  tradicionalmente marcado 
pela manifestação político-social das 
PcD, seus familiares, pessoas significa-
tivas, profissionais liberais que atuam 
com PcD, além das diversas instituições 
que militam nessa área. 

Uníssonos em prol de melhores perspec-
tivas de vida com dignidade para cerca de 
45 milhões de brasileiros, em particular, no 
que diz respeito a reserva exclusiva de recur-
sos públicos nas 3 esferas de governo, para 
que planejamentos de ações direcionadas a 
esse segmento da sociedade possam sair da 
retórica política para a prática cotidiana, com 
substantivas transfomações de vidas. 

Reconhecemos os muitos avanços e con-
quistas da última década, tendo na Conven-
ção da ONU sobre Direitos da Pessoa com 
Deficiência, marco teórico-jurídico dessa ba-
talha, promulgada pelo Decreto Nº 6.949, 
de 25 de agosto de 2009, porém, caminho 
longo ainda temos de percorrer para atin-
gir patamares civilizáveis, onde não sejam 
necessárias medidas judiciais para ter cum-
pridas garantias constitucionais decorrentes 
da legislação, ora vigente no Brasil. Embora 
elencadas como garantias constitucionais de 
acessibilidade, ainda enfrentamos descasos 
de toda ordem no acesso aos prédios públi-
cos e do setor privado, nos indignamos pela 
falta de pleno acesso aos serviços de saúde, 
educação, esportes, lazer, cultura, pela sim-
ples inobservância   do princípio da equidade. 

O péssimo estado de conservação das 

calçadas nas nossas cidades demonstra o es-
tágio embrionário da consciência social dos 
proprietários dos imóveis, além de pouco efe-
tivas as políticas públicas de fiscalização para 
manutenção de condições de acessibilidade 
nas mesmas. Quantos idosos, pessoas com 
mobilidade reduzida, com deficiência, diutur-
namente, são acidentados por quedas nessas 
verdadeiras armadilhas arquitetônicas ? 

Nas unidades de saúde ainda não pode-
mos contar com acessibilidade arquitetônica, 
não obstante o paradigma vigente, seja o 
desenho universal. Frequentemente, somos 
“barrados” em portas de consultórios com 
medidas inferiores ao padrão, quando não, 
impedidos de adentrar na unidade pela exis-
tência de “exuberante” escadaria ou quais-
quer degraus. Por mais absurdo que possa 
parecer, ainda é o que acontece, majorita-
riamente, ao longo desse nosso país, sem 
que gestores públicos e administradores ins-
titucionais expressem disposição para alterar 
esse pernicioso status quo. 

Quantos alunos com deficiência expostos 
ao descompromisso de gestores públicos, di-
retores de escolas e dos professores, por não 
se asumir a educação inclusiva como a me-
lhor alternativa para todos, além de recomen-

dável por protocolos nacionais e internacio-
nais. Aquela que estimula o desenvolvimento 
da consciência cidadã, pela aproximação de 
estudantes com deficiência com outros sem 
deficiência, proporcionando o aprendizado 
do conviver com as diferenças. Que propicia 
acesso às técnicas e instrumentais específicos 
para o ensino de todos indistintamente, a que 
cumpre nobres princípios de integralidade, 
equânimidade. 

Brasileiros surdos e cegos ainda são avil-
tados diariamente pelo desrespeito aos seus 
direitos de atendimento dígno nas mais diver-
sas instâncias da vida pública e privada. Exclu-
ídos de quase todas as programações cultu-
rais, de esporte, lazer, pela falta de intérpretes 
de Libras ou de recursos de audiodescrição, 
nas sessões de cinema, teatro, entre outras. 

O mais importante agora é que conquis-
temos mais espaço na estrutura política da 
gestão pública, tornando realidade a conse-
cussão de pastas federais, estaduais e mu-
nicipais, voltadas exclusivamente para ações 
inclusivas de pessoas com deficiência. Bases 
sólidas com recursos sistemáticos que viabili-
zem a implementação de projetos e progra-
mas que priorizem pessoas com deficiência 
nas diversas áreas e setores da vida em so-
ciedade. Sem as quais, nada pode objetiva-
mente ser realizado, por maior influência, boa 
vontade e disposição para o trabalho que se 
possa ter. 

Enfim, não me proclamo pessimista, ao 
contrário, labuto porque acredito que seja 
possível construir uma sociedade mais justa, 
com dias menos árduos, mais inclusivos para 
todos… Deus é testemunha !

por Wiliam César Alves Machado 

Luta incansável para Pessoas com Deficiência…

Wiliam Machado é 
professor, cadeirante, 
e Secretário Municipal 
do Idoso e da PcD – 
Três Rios/RJ
E-mail: wilmachado@
uol.com.br
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informe publicitário

Ano de 2014 promete fortes
resultados nas vendas

A Itororó, concessionária Chevrolet, está 
há 51 anos no mercado brasileiro prestando 
serviços de qualidade e respeito na comer-
cialização de veículos da montadora norte-
-americana. Representando a marca, a Itoto-
ró trabalha com todos os modelos da GM e 
com equipe especializada no atendimento 
customizado à pessoa com deficiência.

O grupo tem lojas nas regiões sul, central 
e oeste da capital paulista, respectivamente 
nos bairros de Perdizes, Bela Vista, Conso-
lação, Brás e Ipiranga, onde fica a matriz. 
Todas elas atendem pessoas com deficiência 
e possuem estrutura física adequada, bem 
como profissionais treinados e habilitados 
para sanar os mais diversos tipos de dúvi-
das quanto aos procedimentos necessários 
para aquisição do veículo com isenções de 
impostos.

De acordo com Romeu Bianchi, ge-
rente de Vendas Diretas do grupo, para o  
atendimento da PcD, há cerca de um a dois 
funcionários em cada unidade designados 
a função, tudo isso para propiciar um maior 
conforto durante a visita do cliente. Além 
do respaldo dado, a Itororó tem pessoal 

especializado em serviços, como seguro e 
despachante, também especializados nas 
questões da pessoa com deficiência, repre-
sentando, na prática, um pacote fechado 
de serviços e benefícios para total inclusão 
automotiva, tanto da PcD como de seus 
familiares. 

O grupo tem uma preocupação muito 
grande com o atendimento correto e eficien-
te de seus clientes, principalmente nas cha-
madas Vendas Especiais, por isso mantém 
sua equipe sempre muito bem preparada. 
E o treinamento e aperfeiçoamento dessa 
equipe de profissionais, mantendo toda essa 
qualidade no atendimento, tem todo respal-
do e orientação fornecido pela própria GM.

Todos os veículos apresentados nas lo-

Karla Cristina - Vendedora (atende PcD)

jas da Itororó estão disponíveis, também, 
para test-drive. Segundo o gerente, no ano 
de 2013, os modelos mais procurados e 
vendidos foram o Cruze, antes do aumen-
to, seguido do Prisma. Mas a gama de mo-
delos dentro da faixa de preços permitida 
pelo governo para se enquadrar dentro 
do benefício das isenções, na linha GM é 
muito grande. São vários modelos e op-
ções, em diversas categorias, que o cliente 
pode encontrar com a marca Chevrolet 
nas concessionárias do grupo Itororó. 

As expectativas da empresa para 2014 
são expansivas e extremamente positivas. 
Para Bianchi “o aumento nas vendas será 
de 10 a 15%”. Para 2014, ainda será inau-
gurado mais um espaço Itororó, na zona 
sul da cidade de São Paulo/SP. Aguardem !





106 mais eficiente nota

Pessoas com Deficiência
a bordo !

D
ezembro, festas, férias e viagem... Será que 
a pessoa com deficiência tem sua acessi-
bilidade garantida numa viagem de avião ?

As empresas oferecem assistência dife-
renciada com funcionários capacitados para 
atender PcD no embarque e desembarque 

nos aeroportos, no entanto, segundo Ricardo Shimosakai, 
agente de viagens e consultor de acessibilidade e inclusão 
do Turismo Adaptado, a capacitação é insuficiente para um 
atendimento de qualidade. 

O cadeirante também conta com cadeira de rodas disponí-
veis nos aeroportos. Já as cadeiras de rodas motorizadas dos 
passageiros, não são todas que podem ser transportadas nas 
aeronaves: “a cadeira motorizada precisa que sua bateria seja 
à base de lítio ou gel, devidamente isolada, conforme artigo 
48 da Portaria 676 - ANAC”, informa o executivo de contas da 
Avianca, Alex  Rando. Ele completa: “a Avianca, por exemplo, 
também não atende a solicitação de transporte de passageiro 
em maca, nem o uso de oxigênio medicinal a bordo de suas 
aeronaves”.

O passageiro com deficiência é o primeiro a embarcar e o 
último a desembarcar e tem também a preferência pelos as-
sentos das primeiras filas que são reservados no check-in. Por 
questão de segurança, nenhum cadeirante pode viajar na sua 
própria cadeira de rodas: “a cadeira de rodas pode ser utiliza-
da para a locomoção até o  assento”,  diz Vanessa Marques, 
diretora comercial da Gol. 

O problema mesmo é com o banheiro do avião: “há fal-
ta de acessibilidade para a pessoa que não consegue andar, 
em voos internacionais ainda há possibilidade de utilizar o 
banheiro com uma cadeira de rodas interna, mas em voos 
domésticos essa opção não existe”, comenta ainda Ricardo 
Shimosakai. “Na TAM temos uma cadeira de rodas em cada 
aeronave, exceto no B-767”, informa Fernanda Meireles, exe-
cutiva de vendas da companhia aérea.

Agora, cabe à agência de viagem se virar para garantir a 
acessibilidade a um grupo de pessoas com deficiências, mas 
não podemos deixar que o desejo de uma viagem de avião 
fique só no sonho, vamos valer nossos direitos e fazer uma 
viagem inesquecível !

por Samara Andressa Del Monte 

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

No  último dia 7 de dezembro, a região de 
Osasco/SP foi contemplada com a “ I Caminhada 
Juntos pela Inclusão de Osasco e Região”, pro-
vocada pela colunista da Revista Reação, Tatia-
na Rolim, da Consultoria TRinclusão, que desde 
2012 faz parte da  Comissão da Acessibilidade 
-OAB Osasco/SP, em parceria com a Dra. Vera, 
veio juntando  esforços para em 45 dias  con-
cretizarem esta ação em 2013, que se encerrou 
com uma grande festa em Comemoração ao Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência. Cerca 
de 400 pessoas estiveram presentes no centro 
da cidade da região metropolitana de São Paulo, 
tendo na abertura do evento a presença do Zé 
do Pedal (Barreiras Extremas) que conduziu du-
rante todo o percurso uma cadeira de rodas com 
as palavras: “Igualdade, Dignidade e Respeito”. 
Além dele, uma simpática “Branca de Neve” in-
teragiu com as crianças do Instituto Ana Paula de 
Oliveira, contando ainda com apoio de todos os 
parceiros (Virada Inclusiva,UGT, Sindicato Comer-
ciarios, Rádio Nova Difusora, Instituo ADL, Itape-
vi, TVOsasco, Conseg Centro, RCTV I, Osasco 
Plaza Shopping, Cavenaghi, Your Public Interest 
Registry, Ecoponto, Revista Reação entre outros), 
para atingirmos o objetivo final de dar voz e visi-
bilidade ao grupo de PcD de toda a região, que 
conta com cerca de 38 Municípios e todos em 
busca dos mesmos direitos. A comissão organi-
zadora garante que em 2014 tem mais !!!
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Liderança alcançada através de trabalho 
de qualidade e respeito ao consumidor

Desde 1980 atuando na fabricação de 
cadeiras de rodas, a CARONE é uma das 
mais respeitadas indústrias do setor Metal 
Mecânico e líder em seu segmento nas re-
giões norte e nordeste do País. O portfólio 
de produtos que oferece, com técnica e 
qualidade, faz com que o grupo seja um dos 
seis maiores fabricantes de equipamentos 
para locomoção da PcD no Brasil.   

A empresa cearense produz, preponde-
rantemente, cadeiras de rodas, mas tam-
bém fabrica andadores e a MANE – Mesa 
Adequada para Necessidades Especiais. Ao 

total, são mais de 30 
modelos de produtos 
feitos pelo grupo. 

De acordo com 
o Diretor-Presidente, 
Píndaro Custódio 
Cardoso, “atender 
as necessidades de 

acessibilidade de pessoas com deficiên-
cia, oferecendo-lhes conforto, segurança e 
comodidade com baixo custo” é a missão 
adotada pela CARONE, que tem consciên-
cia de seu papel social. Nos últimos anos, 
inclusive, o grupo se dedicou à pesquisa e 
desenvolvimento de soluções para garantir a 
funcionalidade de seus produtos em termos 
de acessibilidade e mobilidade urbana.

Outro hábito mantido há algum tempo 
pela empresa é a ideia realizar projetos 
inovadores. Para isso, deu início ao desen-

volvimento, juntamente com a FUNCAP – 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico e FINEP 
– Financiadora de Estudos e Projetos.

A média de produção mensal da CARO-
NE é de 2.500 cadeiras de rodas. Em 2013, 
o produto mais vendido foi a Cadeira de 
Rodas Taíba - CD10, que tem como uma de 
suas características a versatilidade, pois seu 
design lateral permite acesso tanto a uma 
banca de trabalho como a uma mesa de 
refeições. A empresa projeta finalizar o ano 
com 30.000 unidades produzidas e com 
ritmo de expansão dos números para 2014.



Um breve balanço das atividades: o que 
representou 2013 para a ABRIDEF e como 
a entidade enxerga a chegada de 2014 !!!

M
ais um ano chega ao 
fim e nós da ABRI-
DEF temos, não só 
muito a agradecer 
aos nossos asso-
ciados e parceiros, 

bem como celebrar as conquistas de 2013, 
fortalecendo novas parcerias em andamento 
para outros projetos e planos para o ano 
que se inicia. 

O ano de 2013 foi muito importante 
para a associação, reforça Mara Di Maio, su-
perintendente executiva da ABRIDEF.“O ano 
passou muito rápido, as atividades foram 
muitas, e o tempo curto para realizarmos 
tudo que planejamos para o ano, porém, 
vale destacar em 2013 que ganhamos a 
nossa nova sede, em um condomínio com 
infraestrutura adequada para reuniões e 
assembleias, além de podermos oferecer 
aos nossos associados um maior conforto 
e serviços de suporte. Além disso, enfim, 
contratamos e hoje temos uma assessoria 
jurídica especializada, algo essencial para as 
grandes batalhas do setor e apoio aos asso-
ciados. Também contamos com a parceria 
de uma assessoria de imprensa – funda-
mental para divulgação de nossas conquis-
tas e, especialmente, firmamos contrato 
com um novo escritório contábil, especia-
lizado no terceiro setor que, após árduos 
trabalhos em conjunto, pudemos finalmen-

te corrigir as falhas provocadas pelos escri-
tórios anteriormente contratados. Todas as 
ações nesse sentido, nos custaram tempo 
e obviamente um gasto financeiro bastan-
te alto, mas necessários para mantermos a 
integridade e transparência da entidade e 
podermos prestar contas aos nossos asso-
ciados com total tranquilidade”, conta Mara.

Participamos ainda de três  importantes 
Feiras do setor, como a REATECH - aonde 
foi realizada a reunião mensal com associa-
dos e comemoração do 3º ano de fundação 
da nossa entidade, onde contamos com a 
presença de associados, amigos e parcei-
ros, bem como a de representantes das 
três esferas do governo: federal, estadual e 
municipal, que manifestaram publicamente 

seu apoio às ações da Associação, e tam-
bém contamos com a presença de depu-
tados federais que compõe a nossa Frente 
Parlamentar. Participamos ainda da  Feira 
Hospitalar, em maio, e da Feira + Fórum 
Reabilitação, em agosto. Momentos fun-
damentais para expormos nossas ações e 
conquistarmos novos associados, além de 
mantermos contato com a imprensa e for-
talecermos institucionalmente a ABRIDEF”, 
comenta Mara.

A ABRIDEF também participou em ju-
nho do Seminário do Livro Branco da Tec-
nologia Assistiva, promovendo uma apre-
sentação da atual situação do setor e suas 
reinvindicações por parte das indústrias.

Na reunião de mensal de agosto, a dire-
toria da ABRIDEF iniciou o alinhamento das 
ações até 2014, elaborando de maneira or-
ganizada e profissional o seu “Planejamen-
to Estratégico”, por meio da análise SWOT, 
ferramenta utilizada como base e gestão 
organizacional. Dessa reunião, partiram 
pontos importantes para o crescimento da 
Associação, que, com o engajamento de 
seu corpo diretivo e participativo, por meio 
de seus associados, conseguirá alcançar a 
evolução da ABRIDEF em menor tempo 
possível.

Preocupada com a constante indaga-
ção de seus associados sobre questões 
e dúvidas no que concerne ao registro de 
produtos junto à ANVISA, a ABRIDEF no 
mês de agosto a associação realizou em 
sua sede em São Paulo/SP, uma palestra 
com um profissional especialista nesta 



área, Paulo Passarini, levado pela empresa 
associada Jaguaribe. A palestra foi bastante 
esclarecedora e teve a presença de vários 
associados.

Mara Di Maio comenta que a entidade 
contou durante todo o ano de 2013, com 
sua importante parceria política, na esfera 
federal, especialmente com a Frente Parla-
mentar do Congresso Nacional em Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
presidida pela Deputada Federal Rosinha 
da ADEFAL (AL), onde também participam 
e trabalham fortemente o Deputado Fede-
ral Otávio Leite (RJ)e Mara Gabrilli (SP). A 
Frente, carinhosamente chamada de “Ban-
cada da ABRIDEF”, apoia a associação em 
todas as suas ações, participa dos anseios 
e necessidades do setor. E uma das ações 
da Frente que valeu destaque em 2013 
foi o agendamento da Audiência Pública, 
realizada no Congresso em setembro, fa-
zendo com que a ABRIDEF se sentasse à 
mesa e discutisse com órgãos de interesse 
e importância para o meio, como ANVISA, 
CONFAZ e também com representantes da 
sociedade civil. Estiveram presentes, além 
de nosso presidente – Rodrigo Rosso – e 
alguns membros de nossa diretoria,Arnaldo 
Barbosa Júnior, coordenador geral da Se-
cretaria de Política e Economia do Minis-
tério da Fazenda, representando o CON-
FAZ; Sr. Joselito Pedrosa, Gerente Geral 
de Tecnologia de Produtos para a Saúde, 
representando a ANVISA. Quem presidiu a 
mesa foi o Deputado Federal, Ângelo Ag-
nolin (TO) e presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio. Também compuseram a mesa, 
Fernando Ribeiro, representando a Secre-
taria Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, e Flávio Scavasin, representan-
do a Sociedade Civil com deficiência. Além 

da Deputada Rosinha da ADEFAL, Henrique 
Grego, representando a ABOTEC, que a pe-
dido da ABRIDEF foi convidada, e Rodrigo 
Rosso, nosso presidente.

Constaram da pauta duas questões com 
a CONVOCAÇÃO da ANVISA e CONFAZ:

1 - a isenção do ICMS para veículos 
automotores 0Km, quando adquirido por 
pessoas com deficiência ou seus represen-
tantes legais;

2 - Procedimentos da ANVISA relativos 
às tecnologias assistivas e ajudas técnicas 
(fiscalização e registro do setor).

Nessa audiência, o presidente da ABRI-
DEF, Rodrigo Rosso, teve a oportunidade de 
levar ao conhecimento dos representantes 
da ANVISA e do CONFAZ, as necessidades 
e dificuldades do setor relativas à pauta 
acima citada, resultando em concordância 
dos Órgãos em um novo agendamento 
para o alinhamento dos trabalhos. “Essa 
é uma conquista que devemos aos esfor-
ços de nossa direção, gestão, associados 
e alianças políticas que trabalham em prol 
do nosso setor”, frisou Rodrigo Rosso, presi-
dente.  

A ida à Brasília, na ocasião dessa au-
diência, também resultou na ratificação da 
parceria entre a ABRIDEF e o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo Secre-
tário da pasta de Ciência e Tecnologia para 
Inclusão Social, Dr. Oswaldo Baptista Duar-
te Filho, que confirmou seu apoio junto às 
ações da entidade, colocando-se à disposi-
ção como MCTI para toda e qualquer ação 

em conjunto em prol do setor, bem como 
expor a importância e necessidade da nor-
matização e certificação de produtos e ser-
viços deTecnologia Assistiva no Brasil. Logo 
depois de nossa visita à Brasilia/DF e ao 
MCTI, ocasião em que levamos ao Secre-
tário cópia da proposta feita ao CTI/Cam-
pinas/SP (CRNTA/Núcleos de Pesquisa), 
tivemos o prazer de sermos chamados pelo 
CRNTA para darmos andamento à parceria 
com o órgão no propósito de normatização 
e certificação de produtos e serviços de TA.

Ainda no mês de setembro houve a As-
sembleia Geral Ordinária, com a pres-
tação de contas de 2012, que foi pronta-
mente aprovada pelos associados presen-
tes, garantindo a transparência da gestão. 
Dentro dessa Assembleia,também foram 
feitos relevantes e necessários ajustes e 
atualizações no Estatuto da Associação, 
que vem crescendo e se modernizando, e 
para isso, precisa de um Estatuto mais ágil 
e moderno, que permita que suas ações 
sejam mais dinâmicas e sempre prezando 
pela transparência, ética e o bem dos seus 
associados e do setor. 

Ainda no final do mês de setembro, 
ABRIDEF, ABOTEC e ABTECA, entidades 
parceiras representativas do setor, partici-
param de reunião com o Banco do Brasil, 
em Brasília/DF, sobre o produto BB Crédito 
Acessibilidade, aos clientes pessoa física 
(renda de até 10 salários mínimos) com 
vistas ao financiamento de bens de Tecno-
logia Assistiva.

Nesse contexto, o Banco vem buscan-
do permanentemente melhorias e ações 
para a referida linha de crédito que possi-
bilitem a ampliação do número de pessoas 
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beneficiadas e processos eficientes (Banco/cliente/fornecedor). A 
sugestão da ABRIDEF foi a de se estabelecer uma carta de apro-
vação de crédito, emitida pelo BB com instruções de faturamento 
ao consumidor, com cláusulas de crédito em conta corrente da 
empresa vendedora, o que torna a operação mais segura e trans-
parente. Essa carta foi aprovada e ratificada em reunião do Banco 
do Brasil, na pessoa do diretor Edmar José Casalatina, que esteve 
pessoalmente na semana seguinte em São Paulo, exclusivamente 
para uma reunião a respeito desse assunto com o presidente da 
ABRIDEF, Rodrigo Rosso.

O mês de setembro foi bastante intenso. Antes dele acabar, re-
presentantes da ABRIDEF foram recebidos pelo professor Helvécio 
Siqueira de Oliveira, diretor de Unidade do SENAI de Itu/SP, uni-
dade que desde 1996 iniciou uma nova era com a especialização 
da escola na área de inclusão profissional e desenvolvimento de 
produtos para PcD. “Essa visita foi fruto da aproximação da ABRI-
DEF com a FIESP/CIESP e que já estão estudando novos projetos 
de empregabilidade de PcD para 2014”, afirma Mara Di Maio.

Ao longo destes 12 últimos meses, uma batalha ainda não foi 
vencida pela entidade, como o pleito da ABRIDEF pelo reajuste 
do teto do valor do carro 0Km, com isenção de impostos para a 
pessoa com deficiência. “Apesar das diversas tentativas da Asso-
ciação nesse sentido, recebemos uma negativa oficial por parte 
do CONFAZ na Audiência Pública em Brasília/DF. Mas não vamos 
desistir... Nos foi dado um retorno dizendo que para 2014 pode ser 
que logo nas primeiras reuniões do órgão, retomem esse assun-
to. Vamos continuar cobrando e acompanhando de perto”, afirma 
Rodrigo Rosso, reforçando que esse reajuste é necessário para o 
consumidor.

“O ano foi duro, de muito trabalho, mas tivemos momentos de 
emoção e de cumprimento de nosso papel social como entidade”, 
comenta orgulhosa, Mara Di Maio. Apesar da ABRIDEF não ser uma 
entidade assistencialista e sim patronal, procurou em 2013 fazer 
a sua parte. Pessoas com deficiência entraram em contato com a 
entidade e expuseram suas situações e necessidades, e na medida 
do possível, foram atendidas pela ABRIDEF e seus associados, que 
doaram produtos e equipamentos, procurando atender pessoas 
que realmente precisam de ajuda. “Todos os pedidos foram ana-
lisados e verificados, constatando-se a real necessidade das pes-
soas e impossibilidade financeira das famílias. Assim,mobilizamos 
nossos associados e conseguimos realizar as doações”, conta a 
superintendente.

O ano que chega ao fim também foi marcado pelas ações das 
comissões de trabalho internas, com destaque especialmente para a 
Comissão de Acessibilidade, que contou com a atuação eficaz de seus 
membros, sendo inclusive noticiada pela imprensa. Mara Di Maio apro-
veita para cumprimentar seus membros pela participação e eficácia de 
resultados. “Quando vemos os membros da entidade interessados e 
atuantes, sentimos um prazer ainda maior em fazer o nosso trabalho, 
pois quem ganha com isso é o nosso setor”, enfatiza Mara Di Maio.

A ABRIDEF entende que 2014 será um ano difícil, não só 
para o setor de TA, mas para o Brasil como um todo no que se 
refere ao mercado de consumo para este e outros setores da 
economia. Afinal, 2014 terá o Carnaval comemorado em mar-
ço... a Copa do Mundo no meio do ano e eleições em outu-
bro. O receio do setor é que esses acontecimentos acabem, 
naturalmente,atrasando o andamento de alguns trabalhos do 
Brasil, de modo geral. “Independente de qualquer adversidade, 
temos que potencializar os acontecimentos a nosso favor e as-
sim, internamente, na associação não se pode ficar a mercê do 
que acontece na economia ou no cenário nacional... temos que 
imprimir um ritmo de trabalho ainda mais intenso em 2014, 
concluindo e colocando em prática, por exemplo, o nosso Pla-
nejamento Estratégico, intensificar nossas reinvindicações a fa-
vor do setor – tanto da indústria e comércio, como também, por 
consequência lógica, em favor do consumidor com deficiência 
– manter e ampliar nossas parcerias políticas, participar de fei-
ras e eventos, trabalhar lado a lado com os governos e agora, 
mais ainda, com a parceria para normatização junto do CRNTA/
CTI/MCTI, intensificar nossa aproximação da ANVISA, INME-
TRO, ABNT e outros órgãos, isso dentre outras ações”, conclui  
Rodrigo Rosso.

Muitas alianças e parcerias já estão alinhadas para 2014, a fim 
de que a ABRIDEF alcance um novo patamar em seus objetivos, 
sempre visando a melhoria do setor como um todo.

“Antes do apagar das luzes de 2013, aproveito para, em nome 
de nossa presidência, diretoria e gestão, convidar a sua empresa 
para ser uma associada da ABRIDEF”, convida Mara Di Maio. “Par-
ticipe conosco dessas e outras ações que visam, unicamente, a 
melhoria de sua empresa e do setor da pessoa com deficiência, 
seus produtos e serviços. Entre em nosso site: www.abridef.org.br, 
conheça nossos associados e acompanhe nossas ações”, completa 
a superintendente. 

Os interessados podem enviar um email solicitando mais infor-
mações da entidade e tirar suas dúvidas (contato@abridef.org.br) 
ou entrar em contato pelo telefone, e até mesmo, fazer uma visita 
para conhecer pessoalmente a sede da ABRIDEF, na zona oeste da 
capital paulista.

Boas Festas e um 2014 de sucesso, muito trabalho, paz e pros-
peridade a Todos...

ABRIDEF e Você, juntos fazendo a diferença!!!

RECESSO DE FINAL DE ANO
Lembramos que a partir de 23 de dezembro de 2013 

a sede da ABRIDEF entrará em recesso de final de ano, 
voltando normalmente às suas atividades a partir de 06 
de janeiro de 2014. 



informe publicitário

O Hotel Novo Mundo, um dos mais 
tradicionais da cidade do Rio de Janeiro,  
esta sendo amplamente reformado para 
proporcionar a estadia perfeita para você  
e sua família.

Venha aproveitar o melhor do Rio com  
uma vista privilegiada da Baía de Guanabara,  
Pão de Açúcar e Cristo Redentor.

Consulte a nossa disponibilidade 
para o Ano novo e Carnaval 2014. 
Pacotes a partir de R$2.220,00+10%*

Aproveiteo melhor
do Rio

*Valor referente ao pacote de réveillon de  
4 diárias para duas pessoas em apartamento 
Standard.

Informe o código promocional: MUNDO1113  
durante a reserva e obtenha desconto.

reservas@hotelnovomundo.com.br
Toll Free: 08000 253355 (09:00 às 19:00)
Tel: (21) 2105 - 7000
facebook.com/hotelnovomundo

Recepcionando com alegria 
e atendendo com qualidade !

Com mais de 60 anos de história no 
bairro da zona sul carioca, o Hotel Novo 
Mundo, localizado no Aterro do Flamen-
go, no Rio de Janeiro/RJ, esteve presen-
te em diversos momentos históricos do 
País, hospedando celebridades como 
Juscelino Kubitschek, enquanto ainda 
era presidente, e o jogador Pelé, na épo-
ca em que marcou o milésimo gol no 
Maracanã. Ao longo dos anos, passou 
por variadas melhorias e adaptações 
para atender sua pluralidade de clien-
tes. Atualmente, para acomodar pesso-
as com deficiência, há 3 apartamentos 
adaptados e todas as áreas sociais, que 
já passaram por reformas, são acessíveis. 
A recepção tem balcão rebaixado para 
melhor atender cadeirantes, assim como 
os cardápios e elevadores, que possuem 

marcações em Braille para pessoas com 
deficiências visuais. Nos elevadores do 
Hotel há, também, sinalizadores de voz.

Tendo em vista o apreço pela inova-
ção, há mais projetos em andamento 
de acordo com o gerente geral, Eudes 
Vasconcelos: “o hotel vem passando 
por modernizações desde 2010 e já 
foi concluída a reforma da Recepção, 
do Grand Prix Piano Bar e já estamos 
com 80% dos apartamentos renovados. 
Começamos um novo investimento no 
12º andar, onde teremos uma nova suíte 
executiva e 9 novos apartamentos, além 
da uma nova academia e Bistrô com 
vista para a Baia da Guanabara, Parque 
do Flamengo, Pão de Açúcar e Cristo Re-
dentor”. A filosofia do Hotel Novo Mundo 
é lutar pela inclusão, trabalhando para 

adequação das necessidades de seus 
hóspedes. 

“Para 2014 as perspectivas são ex-
celentes, pois já estamos com grande 
procura pelo nosso hotel e estaremos 
prontos para oferecer a todos os nos-
sos clientes um produto modernizado 
e com funcionários treinados, prontos 
para servir com a alegria do carioca”, 
destaca o gerente.  
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Novidades na Ottobock

L
íder mundial em Tecnolo-
gia Assistiva, fabricante de 
órteses, próteses e cadeiras 
de rodas, a Ottobock está 
com nova sede no Brasil. Em 
08 de novembro último, foi 

inaugurada a planta da empresa na cida-
de de Valinhos/SP, a cerca de 90 Km da 
capital paulista, em área com mais de 7,5 
mil m², que abriga a fabricação, estoque, 
vendas, serviço de atendimento ao cliente 
e a Academy Ottobock, destinada a treina-
mentos e capacitação de profissionais da 
área. O investimento inicial foi de quase R$ 
20 milhões. A unidade de Campinas/SP, 
sede da empresa no Brasil desde 1993, 
será agora desativada. 

Entre os presentes na grande festa de 
inauguração, estavam a deputada esta-
dual/SP Célia Leão; Marco Antonio Pel-
legrini, secretário de Estado Adjunto dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência; Cid 
Torquato, coordenador de Relações Ins-
titucionais da mesma secretaria paulista;  
Andrew Parsons, presidente do Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB); o nadador 
Daniel Dias e Clayton Machado, prefeito 
de Valinhos, entre tantos outros.  

Para o presidente da Ottobock na 
América Latina, Wilson Zampini, a em-
presa trabalha com um conceito geral de 
reabilitação e aposta no conhecimento 

técnico como dife-
rencial de merca-
do. A importância 
do Brasil no grupo 
alemão foi des-
tacada por ele e 
pelo CEO global,  
Hans Georg Näder 
que veio da Alema-
nha especialmente 
para a festa e anun-
ciou a disposição 
da empresa em co-
meçar a produzir no 
nosso país no próxi-
mo ano, em local 

ainda a ser definido, mas certamente na 
mesma região. Atualmente, são cerca 
de 60 funcionários no Brasil, mas com 
o início da produção nacional, o número 
poderá chegar a mais de 200 colabora-
dores diretos até o final de 2014.

Em Valinhos/SP, funcionam agora 
quatro núcleos principais: Central de Fa-
bricação, Academy, Estoque e Vendas, e 
Serviços de atendimento ao cliente. De-
pois do corte da fita de inauguração, foi 
organizado um tour pelas novas instala-
ções da empresa, para que os presentes 

na festa pudessem conhecer a planta 
moderna e recém construída. 

O que chama a atenção na nova plan-
ta é o empenho e preocupação com a 
sustentabilidade: são utilizados materiais 
não poluentes ou atóxicos e em vários 
ambientes, utiliza-se a luz natural, como 
no estoque, por exemplo. Uma bela ini-
ciativa !

Entre os destaques do diferencial entre 
a antiga sede e a nova, recém inaugura-
da, está justamente o galpão de estoque, 
cerca de 10 vezes maior do que o espaço 
de Campinas/SP, com uma área de 1.000 
m² na parte de baixo e mais 600 m² na 
área de cima. Ele permitirá que o carre-
gamento de caminhões com os produtos 
seja bem mais fácil e rápido do que nas 
instalações anteriores. Aliás, toda a estrutu-
ra nova é bem diferente da antiga e muito 
mais funcional e espaçosa, sem falar no 
bom gosto do projeto arquitetônico com 
destaque para a acessibilidade e como já 
dissemos, a sustentabilidade.

Os visitantes também puderam ver 
como são feitos os produtos de silicone, 
pacientemente preparados por funcioná-
rias especializadas, e a montagem das 
próteses. Outra área que teve seu es-
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Empresa alemã inaugura sua nova sede no interior paulista !!!
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paço ampliado foi a Academy. O diretor 
técnico para a América Latina, Thomas 
Pfeghar, falou sobre a importância do 
trabalho desenvolvido nesse setor, espe-
cialmente no Brasil, para a formação de 
técnicos ortopédicos. A empresa tem um 
interesse muito grande em seguir com 
esse trabalho de formação de profissio-
nais, contribuindo, consequentemente, 
com o resultado final dos produtos.

No saguão do prédio principal, estão 
expostos vários manequins com alguns 
produtos da empresa, como órteses e 
as mais modernas próteses, inclusive a 
linha esportiva, que inclui  as usadas 
por atletas de alta performance, além 
de cadeiras de rodas e handbikes. 

Para saber mais dos planos da Ottobo-
ck para o Brasil, conversamos com o CEO 
mundial da empresa, Hans Näder, que é 
um apaixonado pelo Brasil, país que co-
nhece há 35 anos, quando iniciou suas 
atividades na multinacional alemã, junto 
de seu pai. O executivo afirmou que o 
Brasil representa 5% do mercado global 
da Ottobock, mas tem apresentado um 
crescimento de 20% ao ano nos últimos 
10 anos, índice que ele espera manter e 
ampliar. Vamos acompanhar: 

Revista Reação - Como a Ottobo-
ck analisa o trabalho feito mundial-
mente pela empresa até agora ?

Hans Georg Näder - Nosso foco 
principal sempre foi e vai continuar sen-
do – de uma empresa de quase 100 
anos – de contribuir com a qualidade 
de vida das pessoas com deficiência. 
E essa é uma missão contínua, que a 
gente não imagina que vai acabar nun-
ca, vamos estar sempre tentando evo-
luir, acompanhando o que está disponí-
vel e procurando, com isso, dar nossa 
contribuição.

RR - Por que no Brasil, optar 
pela cidade de Valinhos/SP como 
a escolhida para sediar a nova 
planta ?

HGN - A capital de São Paulo e seus 
arredores possuem um vínculo muito 
grande com a Alemanha, são mais de 
mil empresas alemãs só nesta região. 
Valinhos também fica próxima a Campi-
nas, a antiga sede, e o objetivo era tam-
bém facilitar para os funcionários.

RR - O que a Ottobock espera do 
projeto de fabricação dos produtos 
da empresa no Brasil ?

HGN - Esperamos maior participa-
ção no mercado mundial. O país já é a 
base da empresa na América Latina, é o 
que tem a melhor estrutura para exercer 
esse papel. Temos planos também de 
desenvolver aqui, produtos específicos 
para o Brasil e para o mercado de emer-
gentes, como o leste europeu e a Ásia. 
Será o único braço de desenvolvimento 
da empresa fora da Europa e Estados 
Unidos. Enxergo o Brasil em posição de 
vantagem em relação aos outros, pelos 
seus recursos naturais, cultura e riqueza. 
Vejo um papel muito importante para 
o país no futuro. Acredito que, em 10 
anos, as operações da Ottobock no Bra-
sil, também em relação à produção, vão 
ser ainda maiores  do que nós fizemos e 
estamos fazendo, do que o tamanho  da 
nossa operação na China, por exemplo. 
Confio e gosto muito do Brasil !   

RR - E para o Brasil, quais serão 
as vantagens ?

HGN - Com a fabricação de nossos 
produtos no país, eles poderão se tornar 
mais acessíveis às pessoas com defici-
ência. O governo federal está buscando 
muito a transferência de tecnologia na 

área e também quer ter um braço de 
desenvolvimento. Ainda vamos gerar 
valor para o país, substituindo as impor-
tações. Sem falar é claro, na geração de 
empregos e arrecadação de impostos.

RR - A empresa está apostando 
muito também nos Jogos Para-
límpicos de 2016 no Rio de Janei-
ro, inclusive com o patrocínio de 
atletas. O que vocês esperam da 
competição ?

HGN - A parceria com os jogos 
começou em Seul, em 1988. Quan-
do estivemos nos jogos da China, em 
2008, de Londres em 2012... achei 
que foram ótimos em repercussão, 
mas acredito que no Rio será ainda 
melhor por causa do espírito mais 
amigável do brasileiro. A competição 
vai chamar a atenção para as pesso-
as com deficiência. Nós, da Ottobo-
ck, temos grande interesse em apoiar 
esses jogos, acredito que serão os 
melhores da história. A empresa for-
nece serviços de manutenção e apoio 
aos atletas com seus equipamentos. 
Vamos participar da licitação que es-
colherá a empresa que será encarre-
gada dessa área aqui no Brasil. Em 
Londres, abrimos a oficina uma sema-
na antes do início dos jogos, tivemos 
70 técnicos trabalhando, realizamos 
mais de 3 mil serviços. Já patrocina-
mos no Brasil o nadador Daniel Dias, 
um recordista de medalhas paralímpi-
cas e o maratonista Edson Dantas, bi-
campeão da Maratona de Nova York 
e tetracampeão da Corrida de São Sil-
vestre. Temos todo interesse e aposta-
mos muito nos atletas brasileiros e no 
potencial dos jogos que serão reali-
zados no Brasil em 2016... estaremos 
juntos com certeza !
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Projeto paulista quer combater 
a rotina da violência

M
aus-tratos, 
ap ropr i a -
ção  de 
recursos fi-
nanceiros, 
agressões 

físicas e abuso sexual são algu-
mas das formas de violência a que 
estão submetidos diariamente mi-
lhares de pessoas com algum tipo 
de deficiência. Só o Disque 100, 
canal de denúncias da Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos, 
registrou 702 notificações no Es-
tado de São Paulo entre 2011 e 
2013. No Disque-Denúncia, ser-
viço que coleta informações para 
a Secretaria de Segurança Pública 
paulista, com ênfase na capital e 
região metropolitana, foram co-
municados 440 casos de violên-
cia contra esse público em 2012. 
Neste ano, até o mês de junho, o 
mesmo serviço já havia recebido 
211 denúncias.

Nos casos encaminhados pelo 
Disque 100 (que só reflete casos 
envolvendo o público adulto), o 
tipo de violência mais recorrente 
foi a negligência, somando 32% 
das denúncias. Em segundo lu-

gar, com 29%, os casos de violên-
cia psicológica. A seguir, com 20% 
e 12%, respectivamente, a agres-
são física e a apropriação indébita 
de recursos financeiros. O abuso 
sexual representa 4% do total.

Em 72% dos casos, o agres-
sor também pertence à família 
da pessoa com deficiência e em 
14% trata-se de violência em 
atendimentos em órgãos públi-
cos, empresas e entidades priva-
das. Apenas 11% das agressões 
são praticadas por pessoas físicas 
que não tem relação com a vítima, 
incluídos aí os casos de bullying.

Entre os casos recebidos via 
Disque-Denúncia, de janeiro a ju-
nho de 2013, 40% envolvem ví-
timas mulheres, 40% homens e 
19% envolvem crianças e adoles-
centes com deficiência.

Para fazer frente a esse quadro, 
seis secretarias paulistas (Saúde, 
Desenvolvimento Social, Seguran-
ça Pública, Educação, Justiça e De-
fesa da Cidadania, com coordena-
ção da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência), Minis-
tério Público e Defensoria Pública 
começaram a executar, em outu-

bro passado, o “Programa Estadual 
de Prevenção e Combate à Violência 
contra Pessoas com Deficiência”. O 
objetivo é ampliar a notificação des-
ses casos, capacitar agentes públicos, 
organizar uma rede de proteção e pre-
venção, além de oferecer atendimen-
to a vítimas, familiares e agressores. 
Estão previstas campanhas de cons-
cientização pública, oferta de apoio 
psicológico e encaminhamento de ví-
timas, familiares e até de agressores 
a cursos profissionalizantes ou progra-
mas de geração de renda. 

O Programa tem 23 ações e foi 
definido por especialistas e consulta 
pública.  Uma Comissão de Acompa-
nhamento e Monitoramento indicará a 
forma e os prazos para que cada uma 
das ações entre em vigor. “Ainda é 
muito grande a invisibilidade dessa si-
tuação de violência para a sociedade. 
É preciso mostrar que ela existe para 
poder combatê-la, a exemplo do que 
foi feito para a proteção da mulher, 
da criança”, afirma Linamara Rizzo 
Batisttella, secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 



ponto de vista

O Poder da Alegria... 
na Reabilitação, na Vida !

D
ias de festa... Em todo o processo que 
envolve a vida do ser humano, não

somente na Reabilitação, me deparo 
com algumas questões no dia a dia. É 
possível ser alegre em qualquer situa-
ção ? Em meio à reabilitação de pes-

soas com deficiência visual (e outras), no atendimen-
to para superação de limites e obstáculos, é possível ? 
Como atuar com alegria e proporcioná-la nas atividades 
profissionais e em outras ?

Hoje em dia, de uma maneira geral, vemos que as 
pessoas se alegram com o sucesso e se entristecem 
com o fracasso. Então, qual a linha do sucesso e qual a 
linha do fracasso ?

Às vezes, realizamos coisas grandes, achando que isso 
é que é o sucesso e desvalorizamos as coisas pequenas, 
inclusive não valorizando a nós mesmos. Achamos que 
é pouco, achamos que é pequeno, um fracasso. Sim, de-
vemos procurar sempre melhorar e buscar mais, porém, 
muitas vezes, não nos importamos com o que fazemos e 
nos subestimamos... Quando começamos a nos cobrar, 
a nos entristecer pelo “pouco” que conseguimos realizar, 
podemos estar migrando para um processo de ansie-
dade, de competição sem limites, de que precisamos 
alcançar mais a qualquer custo. O problema maior é não 
ficar feliz com o que já está sendo conquistado. Não nos 
alegrarmos com as conquistas.

Por outro lado, quando conseguimos nos valorizar, 
podemos perceber que a alegria independe das aprova-
ções dos outros, situações que vivenciamos ou até en-
fermidades.

Então, o propósito é valorizar não pelo que faz, mas 
pelo que é. Cada ser humano é valoroso. Os outros po-
dem não nos valorizar, mas temos valor. Valorizar-se é 
uma questão de respeito consigo mesmo. Muitas vezes, 
até inconscientemente, fazemos coisas para agradar as 
outras pessoas, pois na realidade precisamos do amor, 
da aprovação delas e quando não somos reconhecidos 
ou quando esperamos mais de nós mesmos, ficamos 
frustrados, tristes, perdemos a alegria... 

Tem pessoas que acham que nunca serão perfeitas 
nas tarefas que executam e vivem sofrendo por isso. 
Contudo, se cada uma aprender a valorizar o que faz 
e compreender que, gradativamente, a prática fará com 
que possa se aprimorar mais, terá motivos todos os dias 

para comemorar e se alegrar. Algumas pessoas mais crí-
ticas se incomodam com a alegria dos outros e até che-
gam a dizer que não veem motivos para terem alegria, 
sem perceberem que esta atitude, “mata” a essência, o 
sucesso do trabalho, os relacionamentos, pois desconhe-
cem o valor incontestável da alegria e da sua influência 
no dia a dia.

Estar alegre, praticar o abraço, interagir com o outro, 
estar junto, valorizar cada detalhe, são atitudes pouco 
reconhecidas hoje em dia. 

Qual o diferencial disso tudo ? 
O que tem marcado as pessoas, a minha vida, a pro-

fissão, é que até hoje, praticando essa maneira alegre de 
trabalhar nos atendimentos, depois de anos, as pesso-
as permanecem em um vínculo interpessoal saudável, 
ativas na sociedade, reabilitadas e alegres mesmo nas 
dificuldades que enfrentam. 

Exatamente isso ! Esse é o diferencial !
Já foi citado, em estudos, que dentre as expressões do 

ser humano, a que exerce o maior poder de transmissão 
é o sorriso, a alegria. A alegria não só cura, mas previne 
doenças. Pessoas tristes, desocupadas e fechadas em si 
mesmas estão muito mais propensas às enfermidades. Por 
isso, tratamentos que estimulam cada pessoa a deixar de 
lado as raivas, ressentimentos, mágoas e intolerâncias são 
importantes e tais tratamentos também têm a alegria e o 
bom humor como ferramentas de trabalho. A alegria cura 
as células e os órgãos do corpo e faz com que as pessoas 
se sintam física, psicológica e espiritualmente saudáveis.

por Suely Carvalho de Sá Yanes 115
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Alegria não é euforia, é duradoura e não está 
sozinha. A esperança e confiança andam de mãos 
dadas com ela e, assim, também contribui para a 
superação de obstáculos do cotidiano. Em todos 
os momentos da vida o bom humor e a alegria es-
pontânea são sempre bem vindos, principalmente 
em momentos de dificuldade em que almejamos 
a superação. (Lembro-me dos Doutores da Ale-
gria...) 

As atividades desenvolvidas na Terapia Ocu-
pacional (estimulação tátil, coordenação motora, 
atividades da vida diária e outras) ficam com-
prometidas quando não há alegria ou ânimo em 
realizá-las. A aquisição de habilidades e a perma-
nência delas também são mais alicerçadas em um 
ambiente com gosto, com prazer, com vida, com 
alegria.

Ter Alegria não é ser de um outro mundo (na ver-
dade até é...rs), mas estar de forma diferente que a 
pressão (do peso) das dificuldades quer nos impor.

O fruto da alegria é justamente viver a essência 
daquilo que é verdadeiro na nossa vida, saber o 
que o ser humano precisa, que é de amor, o mais 
importante.

Nos meus 25 anos de experiência profissional, 
vivi e presenciei várias situações com pessoas com 
deficiência visual. Em todas elas, sem exceção, a 
alegria foi o diferencial para resultados positivos, 
satisfatórios e duradouros. Isso não apenas no pro-
cesso de reabilitação, mas no trabalho, estudo, na 
família, na vida pessoal e na sociedade.

Como já citei em entrevista... quem me conhe-
ce, sabe: sou uma pessoa alegre na essência, mes-
mo em situações difíceis tantas vezes. Como todo 
ser humano, enfrento situações de enfermidade, 
de exclusão, de falta de reconhecimento, injusti-
ças... Mas, o bom humor faz parte de um fruto de 
Vida que vem de dentro, do Espírito. E esse fruto 
(alegria) é o responsável pelo sucesso do meu dia 
a dia, do meu trabalho, da minha vida... E o meu 
desejo nesse Final de Ano e para todo 2014 é de 
muita ALEGRIA para todos, nos seus trabalhos, nos 
seus relacionamentos.

Portanto, prossigamos para o Alvo !!!

ponto de vista indignação

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.

O amor tudo suporta... até boicote 
de autoridades !

Foi exatamente o que 
aconteceu no domingo, 
dia 8 de dezembro na 
Vila Jaguara, zona oes-
te da capital paulista. 
Organizado pelo ISSEB 
– Instituto Social Sem 
Barreiras, coordenado 
pelo militante Anderson 
dos Santos, o evento de 
rua “O amor tudo supor-
ta”, que contaria com a 
presença de vários artistas com deficiência, prestação de servi-
ço para a comunidade, brincadeiras e muita música, segundo 
os organizadores, simplesmente foi boicotado na última hora 
pela ação inescrupulosa e irresponsável de um vereador de 
São Paulo, eleito pelo voto dos moradores da própria região. 
“Essa é uma rua de lazer, temos todos os documentos libe-
rando para a realização  do evento, foi até publicado no Diário 
Oficial do Município... só que, de última hora, fomos proibidos 
de realizar as atividades”, conta Anderson, indignado. 

A equipe da Revista Reação esteve lá e registrou tudo de 
perto. Várias vans do ATENDE levaram até o local muitas pes-
soas com deficiências das mais diversas – cadeirantes, cegos, 
pessoas com deficiências intelectuais etc – de todas as partes 
da cidade: crianças, mulheres, idosos... todos esperando par-
ticipar do evento que previa receber cerca de 300 pessoas 
no total, e ao chegarem no local, encontraram só o carinho e 
a boa vontade dos organizadores. A rua estava vazia !!! Nem 
água, nem banheiros químicos adaptados, nem o palco para 
os shows... nada foi permitido ser montado. Carros da sub-
-prefeitura local, polícia militar e até defesa civil foram impedir 
que a festa ocorresse. Uma falta de respeito e consideração 
total com as pessoas com deficiência, tanto do bairro como 
da instituição, e principalmente, com aqueles que vieram de 
longe, pessoas as vezes carentes, que se deslocaram de suas 
casas para participar de uma festa e de depararam com o 
vazio deixado, sem motivo aparente nenhum, pela ação das 
“autoridades”. E fica aqui a pergunta: se o evento foi autoriza-
do, se foi publicado até no Diário Oficial, porque foi impedido 
de acontecer na última hora ? Será que foi a influência política 
desse vereador da região, que segundo a população local, pa-
rece que quer para ele o prédio onde funciona hoje a ISSEB 
e que pertence à comunidade ? As causas precisam ser apu-

radas e não se pode deixar 
passar com impunidade 
uma atitude covarde des-
sas. A pessoa com defici-
ência precisa ser tratada 
com respeito pelas autori-
dades e por aqueles que 
são eleitos pelo seu voto.



moda e estilo

Incentivo ao olhar
inclusivo na moda !

E
m 19 de novembro último, 
aconteceu em São Paulo/SP 
mais um evento de moda, 
onde foi possível conhecer 
as criações de estudantes 
através de um olhar inclusi-

vo. O evento foi no MUBE – Museu Brasi-
leiro de Escultura, em São Paulo - Desfile 
do 5º Concurso de Moda Inclusiva - promo-
vido pela Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, 
representada pela Dra. Linamara Rizzo 
Battistella. No evento foram escolhidos 3 
looks entre os 20 que desfilaram, e tam-
bém aconteceu o II Fórum Internacional de 
Moda Inclusiva e Sustentabilidade, onde o 
destaque foi a pessoa com deficiência em 
todos os âmbitos da sociedade.               

Este evento é muito importante, pois 
além de promover a inclusão na moda, 
facilitando e melhorando a qualidade de 
vida das pessoas, incentiva os estudan-
tes a desenvolverem, tanto a capacidade 
criativa em termos de modelos e modela-
gem práticas e funcionais, como também 
as técnicas de costura. Contribui também 

por Silvia de Castro

Silvia de Castro é pro-
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lista de moda, especializa-
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gmail.com 
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para a inclusão destes princípios dentro 
das escolas técnicas e universidades, com 
consequente atualização do perfil dos 
professores de moda para um olhar de 
universalidade, pluralidade e diversidade 
dos seres. 

Em um mundo submerso em profun-
das transformações, avanços tecnológicos 
e mercado de trabalho cada vez mais em 
busca de profissionais capacitados e atu-
alizados com estas transformações, é pre-
ciso que as universidades e também as 
escolas técnicas reavaliem suas formas de 
ensinar e também seus conteúdos, pois 
é preciso formar profissionais, cada vez 
mais capacitados para o mercado atual 
extremamente concorrido e exigente. Se o 
mundo novo pede um educador que seja 
mediador e facilitador do acesso do alu-
no ao conhecimento, por outro lado, este 
aluno precisa não só ter o conhecimento, 
como também vínculos com a experiên-
cia. É tempo de quebras de paradigmas, 
“quebra” de preconceitos, visão universal, 
o que traduz que o mundo é mutante, di-
verso, diferente hoje do ontem. 

As pessoas são diferentes e todos fazem 
parte deste mundo, portanto a inclusão é 
algo extremamente necessário e todas as 
ações que contribuem para isso devem ser 
valorizadas. Parabéns à Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo pela iniciativa.

Até a próxima e um abraço a todos !
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Não sabemos se é  impossível... 
vamos lá e fazemos !!!

M
ais um ano está che-
gando ao fim e o 
“Projeto Mães Gua-
rapiranga” realizou 
ainda 2 eventos do 
mais puro lazer.  Em 

outubro de 2013 foi o Dia Encantado – Dia 
das Crianças  - “No Reino Encantado da Gua-
rapiranga”, onde todos os pequeninos são prin-
cipes e princesas. A tônica do evento foi de 
alegria, amor e descontração. Uma de nossas 
bruxas e sua equipe, passaram o dia à frente de 
seu caldeirão de possões, cozinhando salsichas 
e molho para um delicioso cachorro-quente. 

Enquanto isso, nossa Fadinha estava trans-
formando as crianças e os adolescentes em 
principes e princesas.

Durante todo o tempo, nosso mestre de 
cerimônia, o Palhaço Dr. Ziriguidum –Teleco-
teco - Esquindolelê e grande equipe da OCG, 
animaram o majestoso baile a fantasia, onde 
todos puderam se deliciar com a apresenta-
ção de fantoches do grupo “Caçadores de Va-
galumes” e com o Grupo Teatral “Ação&Arte”.

Não poderíamos deixar de citar quem 

foram nossos apoiadores nessa festa: Fa-
mília Mattos Fedricci; Família Caseli; Família 
Evangelista - queridos amigos e moradores 
da Riviera Paulista (condomínio da região 
da represa de Guarapiranga, na zona sul 
da capital paulista), Sr. Davi e Sra. Elisa Ha-
ruyo Sakamoto, o Instituto Água Cristalina, 
Caçadores de Vagalumes, Grupo Teatral 
Ação & Arte e outros tantos  anônimos, po-
rém essenciais para o sucesso desse dia 
tão gostoso ! Todos foram parceiros, reali-
zadores em conjunto conosco. 

Isso sem contar as instituições: OCG - 
Operação Conta Gotas; IPDA - Instituto das 
Pessoas com Deficiência do Anhanguera; 
CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas Dr. 
João Amorim; Revista Reação e o próprio 
Parque Ecológico do Guarapiranga. 

Virada Inclusiva
Mais uma vez, a grande Virada Inclusiva 

2013 foi um sucesso em todo o Estado de 
São Paulo. O INIS e o IAD, com o Projeto 
Mães Guarapiranga, tendo como parceiros a 
equipe do tradicional “Encontrinho dos Im-
plantados Cocleares” – na pessoa da querida 
amiga Carminda Maçal, do Roner Dawson e 
equipe, prestaram esclarecimentos sobre 
essa maravilhosa ajuda técnica: o “Implante 
Coclear” ! 

A festa começou cedo... a turma foi 
chegando naquela bela manhã de sábado.  
Com muita alegria e descontração, e gente 
que veio de todas as partes de São Paulo/
SP, realizamos um piquenique comunitário 
no Parque Villa Lobos, um dos mais belos 
da capital paulista, localizado na zona oeste. 
Todos ficaram muito à vontade e se diverti-
ram bastante com as bicicletas e com todo o 
contato com a natureza que o local propor-
ciona e estimula. 

A Revista Reação, sempre presente e 
muito requisitada, apoiando nossas iniciati-
vas desde o início, esteve lá, mais uma vez 
abrindo novos horizontes para as pessoas 
com ou sem deficiência através de seus arti-
gos, matérias e anúncios. Os exemplares da 
publicação foram distribuídos aos participan-
tes do evento. 

Mais uma vez vale salientar que, para a 
realização de um evento dessa magnitu-
de e grandeza, não conseguiríamos fazê-lo 
sozinhos, não fosse pelo apoio de grandes 
parceiros e amigos que nos apoiam. E dessa 
vez, como sempre, contamos também com o 
apoio dos parceiros: Serviços Atende e Liga-
do, que fizeram o transporte porta-a-porta do 
grupo de pessoas com deficiência.  

Mudando de assunto: vamos falar da 
prorrogação da isenção de ICMS para a 
compra do carro 0Km para pessoas com 
deficiência !!!

Mudando um pouco de assunto, em no-
vembro último também tivemos a prorroga-
ção da isenção do ICMS na compra de veí-
culos 0Km para pessoas com deficiência !!!

Isso é ótimo !  Mais uma vitória do nosso 
setor, do movimento, das instituições que 
militam pelos direitos da PcD e que brigaram 
muito para que isso acontecesse. Parabéns 
a Todos !!!

Porém, “ainda” existe esse verdadeiro 
“absurdo” em vigor, que é a “limitação” do 
valor teto para aquisição do veículo 0Km, 
imposto em R$ 70.000 (setenta mil reais) 
ao preço de tabela para venda ao público 
comum !!!

Essa é uma limitação “sem nenhuma 
explicação” plausível... é um limite hipócrita, 
num Brasil dito “Sem Limites”... Sem limites 
para quem ? Para que ?

Isenções não são privilégios para as pes-
soas com deficiência ou seus familiares e 
representantes legais. São simplesmente 
meios de tornar uma sociedade mais igua-
litária, que vem sendo aplicados compen-
sando aos cidadãos, ações que o governo 

por Carlos Roberto Perl e Clarisse Kammer Perl



momento surdo

Inserção no Mercado 
de Trabalho: 

E
ssa reclamação e denún-
cia, sempre aparecem 
em diversos lugares 
onde os Surdos foram 
inseridos no mercado 
de trabalho. As informa-

ções de reclamação e denúncia sempre 
chegam na comunidade surda onde os 
Surdos se encontram ou se reunem, 
encontraram com Líderes Surdos, mas 
infelizmente os Surdos não conseguiram 
denunciar para o Ministério Público, por-
que não têm atendimento em LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) ou pessoas 
capacitados em LIBRAS para receber a 
reclamação e denúncia sobre discrimina-
ção nos serviços e/ou escravidão.

As empresas se aproveitam dos sur-
dos, abusam deles e os tratam como 
escravos. Infelizmente, muitos Surdos 
não conseguem denunciar ou fazer 
reclamação para as autoridades do Go-

por Neivaldo Zovico

verno ou Ministério Público.
Sabemos que existem muitas Leis, 

Decretos, Portarias e norma da ABNT 
que exigem, não só acessibilidade 
para Surdos em diversos lugares, mas 
também funcionários capacitados em 
LIBRAS para receber a denuncia e re-
clamação principalmente Ministério Pú-
blico, Ministério do Trabalho e órgãos 
públicos de fiscalização.

As empresas de terceiração também 
não têm acessibilidade para Surdos, 
nem têm consciência para contratar in-
térpretes de LIBRAS, profissionais e/ou 
funcionários capacitados para atender 
os Surdos para preenchimento de va-
gas no mercado de trabalho. Não têm a 
preocupação com a acessibilidade para 
os Surdos em atendimento especial em 
LIBRAS, preocupando-se apenas com o 
dinheiro que vão gastar.

Muitas vezes os Surdos são contra-

Surdos se tornam escravos !

sozinho não pode realizar, como: “transporte 
público acessível e digno”, por exemplo. 

Isenções não são benefícios na concepção 
da palavra, como alguns burocratas alegam... 
São direitos do cidadão com deficiência ! 

Gostaria de aproveitar esse espaço para 
lançar mais um desafio aos nossos gover-
nantes: EXISTE A ISENÇÃO DO IPVA para as 
pessoas com deficiências condutoras do pró-
prio veículo. Então, se vivemos num Estado 
democrático, se existe o princípio isonômico, 
que é um direito constitucional, por quê não 
ser iguais com todos ? Estamos aqui solicitan-
do nada de mais... apenas a isenção do IPVA, 
também, para todos os tipos de deficiência 
que são contempladas nas isenções do IPI 
e do ICMS, sejam as pessoas com deficiên-
cia ou familiares/representantes legais, con-
dutoras ou não do próprio carro. Não existe 
justificativa para a distinção ! Se o condutor 
tem direito, o não condutor, independente da 
deficiência, também deveria usufruir desse 
direito. Seria mais do que justo, concordam ? 

Mas essa é mais uma outra batalha dessa 
eterna luta que teremos que brigar também e 
bastante, para que possamos lograr outra vitória... 
e pode até demorar, mas vamos conseguir !

Aproveitamos para desejarmos a todos, 
de coração, Boas Festas e um Ano Novo re-
pleto de “alegrias do Palhaço” e da “magia da 
Fada”... e para o burocratas, os raios podero-
sos de “nossa Bruxa” !!!

Carlos Perl é Diretor de Relações Institu-
cionais do IAD, Presidente do INIS e Pre-
sidente do Núcleo 1- Capital do CEAPcD

Clarice Kammer Perl é lesada medular, 
Geógrafa e diretora de políticas sociais do IAD 
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tados por empresas terceirizadas, que 
não têm intérprete de LIBRAS e acabam 
não recebendo informações precisas. Em 
seguida, são encaminhados para empre-
sas, que só os contratam por causa da 
Lei de Cotas, e por falta de acessibilidade, 
muitas vezes, são demitidos sem sequer 
saberem o motivo.

As empresas terceirizadas nunca man-
dam orientadores para visitar as empre-
sas e fazer avaliação dos Surdos ou mes-
mo fazer uma reunião com Surdos junto 
com pessoal do Departamento de Re-
cursos Humanos da empresa. Às vezes 
as empresas terceirizadas até visitam os 
locais de trabalho dos Surdos, mas não 
fazem qualquer avaliação. Estas recebem 
remuneração para fazer o que é neces-
sário por causa da Lei de Cotas, sequer 
contratam intérpretes de LIBRAS e alguns 
dias desaparecem.

Quando o Surdo inserido na empresa 
sofre alguma discriminação ou tem al-
guma dúvida e por isso quer falar com 
o chefe do Departamento de Recursos 
Humanos, não consegue, pois este nem 
sabe atender o Surdo e nem lhe dá aten-
ção. Geralmente pensa que falar com 
Surdo é difícil, o que deixa os Surdos 
frustrados e insatisfeitos.

Às vezes, os Surdos sentem que so-
frem preconceito, discriminação e bulling 
dos funcionários das empresas, que não 
levam advertências por isso.

Quando o Surdo entra na empresa, no 
primeiro dia, contente porque conseguiu 
o emprego, mais tarde fica sabendo que 
a empresa só abriu vagas para PcD por 
causa da Lei de Cotas. Ele trabalha, traba-
lha e trabalha, em um cargo inferior, pen-
sando que vai ser promovido, mas isso 
nunca acontece. Alguns chefes até dizem 
que não podem promovê-los porque a 
Lei de Cotas não permite isso, o que sa-
bemos ser mentira dos chefes, que abu-
sam dos Surdos como escravos.

Um outro Surdo reclamou que conse-
guiu a vaga para trabalhar em um banco. 

Neivaldo Augusto Zovico  
é Professor, Consultor de Acessibilidade para Surdos e pessoas com deficientes 
auditivos, 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
email : neivaldo.zovico@terra.com.br

momento surdo

Ele ficou no canto com computador, fazendo digitações simples por muitos anos. 
O gerente nem cumprimenta e nem fala com Surdo, somente o chefe se aproxima 
para conversar sobre serviços. Esse surdo só entrou na empresa por causa da Lei de 
Cotas, mas, apesar de trablhar lá, ele se sente excluído, mesmo depois de muitos 
anos. Certa vez, em um amigo secreto, ao sortear o nome de uma pessoa que seria 
seu amigo secreto, ele disse para todos durante a festa: “Sinceramente, o meu amigo 
secreto é aquele que não é meu amigo secreto, porque a pessoa nunca me cumpri-
menta, nunca se aproximou de mim, nunca me olha, parece que tem preconceito 
de mim. Quando precisa falar comigo, manda o chefe”. O gerente da empresa, que 
percebeu que era dele que o surdo falava, ficou de cara vermelha, com vergonha por 
não respeitar o Surdo na empresa.

Casos como esse são muito comuns. Muitas vezes os Surdos não conseguem se 
comunicar e ficam quietos. Trabalham com muito esforço sem reclamar, pois têm 
medo de perder o emprego, que garante sua sobrevivência.

No Brasil tem muitas Leis, decretos, portarias e outras recomendações... Então,  
por que não se cumprem ? O Ministério do Trabalho, Ministério Público, Sindicato de 
todos os níveis profissionais e autoridades do Governo, deveriam respeitar a Acessi-
bilidade para Surdos.

Lembrando que o documento da Convenção da ONU, escrito no artigo 3º, com 
parágrafos abaixo, diz que “é importante ter consciência do que cumprir as Leis”:

O Respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade 
de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

A não discriminação;
A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana e da humanidade;
A igualdade de oportunidade;
A acessibilidade;
A igualdade entre o homem e a mulher;
O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e 

pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.
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Acessibilidade na Web

A
s pessoas com deficiên-
cia sabem como é difí-
cil acessar a Internet e 
conseguir se movimen-
tar nos sites para fazer 
uma compra, obter uma 

informação ou mesmo ler uma notícia. 
Tudo isso acontece porque a maioria 
deles não se preocupa com o assunto 
– ACESSIBILIDADE - da maneira que 
deveria, deixando os usuários com de-
ficiências sem uma resposta para suas 
limitações e necessidades de acesso.

E não é por falta de uma legislação 
específica sobre o tema que isso aconte-
ce. Em 2014 serão completados 10 anos 
desde que foi editado o Decreto Federal 
Nº 5.296, de dezembro de 2004, que tor-
na OBRIGATÓRIO que todos os portais e 
sites dos órgãos da administração pública 
atendam aos padrões de acessibilidade 
digital. Depois disso, vários decretos, por-
tarias e até uma lei - a Lei de Acesso à In-
formação Nº 12.527, de novembro/2011 
- trataram do tema, abrangendo todos os 
sites e não apenas os governamentais.

Como em quase tudo no Brasil, a Lei 
existe mas não é cumprida. Nesse caso 
não foi diferente. Mesmo com a legislação 
existindo, isso não foi suficiente para que 
de fato a situação tenha sido resolvida até 
hoje. 

Tocando no tema
Para tentar trazer esse assunto a tona, 

houve o lançamento, em 3 de dezem-
bro último, do primeiro fascículo de uma 
“Cartilha de Acessibilidade na Web”, edi-
tada pela W3C, o Consórcio World Wide 
Web, uma comunidade internacional que 
tem representação no Brasil e desenvol-
ve padrões com o objetivo de garantir o 
crescimento da web (o documento pode 
ser acessado no site www.w3c.br/Home/
WebHome). 

Não é só no Brasil que acessibilidade 
na Web é um problema. O W3C fez uma 

pesquisa sobre a adoção dos padrões de 
acessibilidade web mundial e verificou 
que, em 2010, 98% das páginas de go-
verno e 95% das páginas de governos 
federais no mundo, não eram acessíveis 
nos padrões de acessibilidade interna-
cionais. Em 2012, a organização refez o 
estudo e 95% das páginas de governo 
e 93% das páginas de governo federais 
continuavam inacessíveis para as pessoas 
com deficiência. 

“Mea Culpa”
o inteiro, e também no nosso caso, 

aqui no Brasil, os governos – federal, es-
taduais e municipais – deveriam ter suas 
páginas na Web acessíveis às pessoas 
com deficiência. Assim como, pelo me-
nos, os sites das instituições e empresas 
que atuam e trabalham com pessoas com 
deficiência. Como é o caso, por exemplo, 
dessa revista: a Revista Reação. 

E aqui cabe e vai um “mea culpa”: 
o próprio site da nossa Revista Reação 
(www.revistareacao.com.br) não é tão 
acessível assim como pensávamos que 
fosse e mesmo como deveria. Fizemos 
uma avaliação num portal internacional 
de referência e descobrimos que nosso 
padrão de acessibilidade – na pontuação 
gradual desse medidor de acessibilidade 
Web internacional – é apenas mediano. 
“Tivemos uma nota média, dentro do ra-
zoável, do aceitável dentro dos padrões 
de medição dessa ferramenta interna-
cional... e isso é ruim. Nós, como veículo 
de comunicação, referência nesse seg-
mento, tínhamos que, até por obrigação 
e, principalmente, respeito ao nosso pú-

blico, ter uma acessibilidade melhor em 
nosso site”, diz Rodrigo Rosso, diretor e 
editor da revista. 

Foi então, sentindo a necessidade e a 
problemática na pele, que a Revista Rea-
ção resolveu tomar uma atitude, buscan-
do parceiros especializados para sanar 
as deficiências de acessibilidade em seu 
site, enfrentando o problema de frente 
e, principalmente, para levantar a bandei-
ra da Acessibilidade na Web em nosso 
segmento. A proposta é criar um “Obser-
vatório Brasileiro de Acessibilidade”, onde 
serão listados vários sites de empresas e 
de órgãos públicos brsileiros, analisando 
e avaliando, segundo critérios daquela 
ferramenta internacional, seus respecti-
vos graus de acessibilidade,  formando 
um ranking. 

Como a Revista Reação não tem a 
competência devida para a realização 
desse trabalho, buscou um parceiro, ex-
pert no assunto, para ajudá-la nessa em-
preitada. Ele é Hudson Augusto Lima, fun-
cionário público estadual em Sorocaba/
SP, profissional premiado nessa área e um 
apaixonado pelo tema. Bacharel em Siste-
mas de Informação pela Universidade de 
Sorocaba (UNISO), com pós-graduação 
pela Universidade Cidade de São Paulo 
(UNICID), ele foi o  vencedor do 1º Prê-
mio Nacional de Acessibilidade na Web, 
realizado pelo W3C em 2012 e ficou em 
segundo lugar na edição desse ano de 
2013.

Hudson Lima começou quase por 
acaso a se especializar em Acessibilida-

solução ainda parece distante, mas pode mudar !
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de na Web. Para ajudar sua irmã, que trabalhava em uma 
escola especial em que as mães tinham muita dificuldade em 
encontrar informações sobre o tema na Internet, ele percebeu 
que havia um nicho não explorado nesse setor. Constatou 
que, apesar de estudar em uma universidade renomada, nun-
ca tinha ouvido falar no tema. Depois de muito procurar, teve 
acesso ao trabalho de MAQ, o Marco Antonio de Queiroz, fa-
lecido em julho de 2013, um cego que foi pioneiro em tratar 
da Acessibilidade na Web.

A primeira grande pesquisa de Lima, com a qual ganhou 
o prêmio do ano passado, foi sobre “Acessibilidade Digital do 
Governo do Estado de SP”: ele acessou cada um dos sites das 
645 prefeituras do Estado de São Paulo, no período entre 21 
de agosto a 21 de setembro de 2011, e descobriu que 54 
municípios ainda não estavam sequer na rede. Entre os que 
estavam, 580 deles não observavam princípios de acessibili-
dade; 173 prefeituras não possuíam contas públicas; das que 
possuíam, 370 não davam acesso aos dados. Apenas 29 dis-
ponibilizavam internet gratuita aos cidadãos e 457 prefeituras 
não possuíam perfis em redes sociais, entre outras falhas. Isso 
tudo foi indicado em seu website oficial.

Daí em diante, Hudson não parou mais de pesquisar e fazer 
análises sobre a situação dos sites. Para isso ele usa uma fer-
ramenta internacional – a mesma que avaliou o site da Revis-
ta Reação - um validador desenvolvido pela Unidade ACESSO, 

RANKING

BANCOS
Em 2012, dos 10 maiores bancos, 80% não possuíam site acessível 

conforme os padrões internacionais de acessibilidade do W3C e 100% 
deles não tinham acessibilidade conforme os padrões nacionais de 
acessibilidade do Governo Federal. Além de 60% desses bancos pos-
suírem problemas de acesso com velocidades de internet e 80% dos 
sites com problemas de performance ao ser executados em dispositivos 
móveis. Já em 2013, conforme os resultados dos 10 maiores bancos 
divulgados, o percentual subiu para 90% deles não tendo site acessível.

Link para os resultados completos: http://pt.slideshare.net/hud-
sonaugusto/acessibilidade-web-dos-bancos-brasileiros-virada-inclusi-
va-2013.

1 - Banco do Brasil
2  - Bradesco
3 - Safra
4 - Citibank
5 - Santander

CIDADES PAULISTAS
Das 25 maiores cidades do Estado de São Paulo, divulgadas em 

2012, 100% delas não possuía site acessível conforme os padrões in-
ternacionais de acessibilidade do W3C e 100% delas não tinham aces-
sibilidade conforme os padrões nacionais de acessibilidade do Governo 
Federal. Além de 96% destas terem problemas de acesso com veloci-
dades de internet e 92% dos seus sites apresentarem problemas de 
performance ao ser executados em dispositivos móveis. 

Já pelo resultado das 25 maiores cidades do Estado de SP apre-
sentadas em 2013, 100% delas não possuem site acessível e 100% 
deles não tem acessibilidade na web. Em 2013, 84% apresentaram 
problemas de performance ao ter seus sites executados em dispositivos 
móveis.

Link para o resultados completos: http://pt.slideshare.net/hudsonau-
gusto/acessibilidade-web-das-cidades-paulistas-virada-inclusiva-2013.

1 - São José dos Campos
2 - Piracicaba
3 - Osasco
4 - Guarujá 
5 - Suzano 
6 - Santo André
7 - Diadema 
8 - Jundiaí 
9 - Campinas 
10 - São José do Rio Preto 
11 - São Paulo 
12 - Taubaté 
13 - Limeira 

Obs.: Nas próximas edições iremos falar das diretrizes de acessibili-
dade e sua importância, além das avaliações dos sites das montadoras 
de veículos, portais de notícias e de telefonia.

*Fonte: Hudson Augusto Lima (dezembro/2013)

6 - HSBC Bank
7 - BTG Pactual
8 - Itaú / Unibanco
9 - Caixa
10 - Votorantim

14 - Franca 
15 - Sorocaba 
16 - Mauá 
17 - Guarulhos 
18 - Carapicuíba 
19 - Bauru 
20 - São Bernardo do Campo 
21 - Santos 
22 - Mogi das Cruzes 
23 - São Vicente
24 - Itaquaquecetuba
25  - Ribeirão Preto

web



Acessibilidade na Web e as dificuldades de 
uma advogada cega

Nossa articulista carioca,  
Deborah Prates, sente na pele 
os problemas de Acessibilidade na 
Web. Ela é advogada e cega há 7 
anos, e se considera banida da 
profissão pela implementação do 
peticionamento eletrônico ser ina-
cessível aos leitores de tela web 
que, de forma gradativa, foi sendo 
implantado, tornando-se obrigatório. “Não posso enviar pe-
tições, acessar/fazer login em alguns sites da Justiça e ou-
tros procedimentos. Até mesmo a consulta de processos se 
tornou desgastante, já que tenho que me valer de ‘olhos 
amigos/solidários’ para praticar qualquer ato. Logo, o que já 
estava difícil, tornou-se impossível”, afirma Deborah, que fez 
até uma manifestação pública sobre o assunto em 13 de 
novembro último, na porta do Tribunal Regional do Trabalho 
do Rio de Janeiro/RJ.

A  Lei Nº 11.419, de dezembro de 2006, ordenou a infor-
matização do processo judicial. De forma gradativa a comuni-
cação de atos e transmissão de peças processuais passaram 
a ser feitos na forma do diploma legal. Daí houve desdobra-
mentos como, por exemplo, assinatura digital baseada em 
certificado digital emitido por Autoridade Certificadora creden-
ciada, na forma de lei específica. “Certo é que o contexto foi 
ficando cada dia mais complicado para as pessoas com de-
ficiências  visuais que trabalham com a Justiça. Para o Poder 
Judiciário, esse segmento é invisível”, atesta a advogada. 

Ela conta também que as audiências estão sendo feitas 
com um monitor na mesa, onde os advogados navegam 
pelo processo virtual. “Ora, sem acessibilidade nos sites, 
como desempenhar esse importante mister ?”, pergunta. 
“Uma verdadeira humilhação diante do cliente, juiz etc.  
A maioria esmagadora da sociedade, incluindo o próprio Po-
der Judiciário, nem tem ideia/noção da existência de leitor 
de telas para cegos, razão pela qual não se preocuparam 
com a necessária instalação do mesmo”, alerta Deborah.

Para ela, os sites foram construídos fora do padrão inter-
nacional de acessibilidade para web. Um grupo de advoga-
dos e juristas irá propor ao Conselho Nacional de Justiça a 
adoção do Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) no 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT), 
uma  ferramenta criada por um grupo de grandes empresas 
multinacionais para padronizar o desenvolvimento de pági-
nas na internet e torná-las acessíveis a pessoas com defici-
ência visual. O processo de reconstrução do sistema com o 
uso da ferramenta está em estudo por uma equipe técnica 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

ligada à Funda-
ção para a Ciên-
cia e a Tecnolo-
gia, pertencente 
ao Ministério 
da Educação e 
Ciência Portu-
guês.

E é essa fer-
ramenta que 
vamos usar. É 
com a experi-

ência desse parceiro que a Revista Reação vai contar 
para dar início a esse trabalho do Ranking Brasileiro de 
Acessibilidade na Web e, futuramente, criar o “Obser-
vatório Brasileiro”.

O trabalho será iniciado agora, divulgando a partir 
desta edição alguns resultados que Hudson já tem. “A 
finalidade disso não é mostrar quem está fazendo er-
rado ou não, é levar informação para essas empresas e 
órgãos públicos, prefeituras e governos, que existe um 
público, uma parcela considerável da população, que 
necessita desse serviço disponível na Web”, afirma Hu-
dson Lima.

Ele conta ainda, que a ideia é colocar todas as infor-
mações pesquisadas posteriormente em um site e de-
senvolver, inclusive, um validador nacional, de fácil uso, 
para que qualquer interessado coloque seu endereço e 
fique sabendo se o seu site é suficientemente acessível 
ou não. Lima está procurando patrocínio para esse pro-
jeto, que será o  “Observatório Brasileiro de Acessibilida-
de na Web”, em parceria com a Revista Reação.

“O diferencial do nosso Observatório é que ele 
não vai pensar só na acessibilidade, mas em outras 
questões como: o site está adaptado pra funcionar no 
celular ?  O site carrega em qualquer conexão ? Isso 
é importante, por exemplo, para quem vende através 
da Web, porque um comerciante do Pará vai ter uma 
conexão diferente do de São  Paulo. Por isso, nosso 
objetivo é  analisar os sites de e-commerce também... 
e por outro lado, as pessaos com deficiência também 
têm o direito de comprar pela Internet”, afirma o pes-
quisador. Mais informações a respeito do trabalho de-
senvolvido por Hudson Lima podem ser acessadas em:  
www.hudsonaugusto.wordpress.com

Para começar essa ideia fantástica do “Observató-
rio”, a Revista Reação e Hudson Lima trazem, nessa 
edição, para começar, as maiores cidades paulistas e 
os 10 maiores bancos, e a sua avaliação de Aces-
sibilidade na Web. E na próxima edição será a vez 
da análise dos sites das montadoras de veículos.  
Acompanhem !!!
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Paisagismo também faz 
parte de projeto acessível

S
empre gostei de plantas, cresci cercada por elas 
e por um avô que adorava cuidar e falar delas. 
Quando entrei na faculdade de arquitetura me 
apaixonei por paisagismo, até porque tive uma 
professora incrível que me mostrou outro olhar 

sobre a paisagem.
Descobri outras paixões na arquitetura, fui trabalhar com 

acessibilidade e desenho universal, mas o paisagismo sem-
pre acaba cruzando o meu caminho, seja pela sua beleza e 
pela dificuldade como cadeirante de me inserir na paisagem, 
tentando entender alguns absurdos ou admirar bons projetos. 
Aprendi que a acessibilidade das cidades também depende 
da qualidade dos espaços verdes oferecidos às pessoas. 

Muitas espécies são plantadas em calçadas, jardins, florei-
ras e canteiros pelo cidadão comum que quer deixar o lugar 
mais bonito, mas nem sempre é orientado na escolha da 
planta adequada ao espaço disponível. 

A escolha do que plantar e como plantar deve evitar que 
espécies com galhos baixos, grandes raízes, vegetação com 
espinhos e com folhas e frutas que ao cair podem deixar o 
piso escorregadio fiquem no caminho do pedestre. Plantas 
tóxicas em locais inadequados também podem provocar 
acidentes quando tocadas ou ingeridas. Cada espécie tem o 
seu lugar na paisagem.  

Eu já nem tento andar por uma calçada quando existem 
árvores plantadas, por exemplo, porque sei que em algum 
momento do percurso vou ter que usar a rua, o que torna 
o meu caminho muito mais perigoso. Nas calçadas verdes 
acessíveis cada um tem o seu lugar: a vegetação, o mobiliário 
e o pedestre. São ótimas formas de deixar as cidades mais 
bonitas e seguras. 

Os parques públicos e praças são lugares que gosto 
muito, mas vou menos que gostaria porque nem todos 
foram pensados e construídos para atender a diversidade 
dos usuários. Pode ser um pouco mais difícil para cadeiran-

tes andar por um 
gramado ou lo-
cais com vegeta-
ção mais densa, 
por exemplo, mas 
se os percursos e 
os espaços forem 
projetados e exe-
cutados baseados 
na acessibilidade 
e no desenho universal, qualquer pessoa poderá usufruir 
deles sem dificuldade. 

O jardim sensorial é um desses espaços que procura 
contemplar a diversidade dos seus frequentadores, pessoas 
com diferentes deficiências ou não. Esses jardins, os seus 
percursos, espaços e espécies podem ser entendidos atra-
vés dos sentidos: pelo tato é possível sentir os diferentes 
tamanhos e as diversas texturas das plantas; pela audição, 
ao ouvir aquele barulhinho bom de um espelho d`água ou 
do vento tocando as folhas; pelo olfato, que permite sentir 
diferentes aromas emitidos pelas plantas e pela visão, por 
meio das cores variadas. 

No meu entender, os lugares que incluem na paisagem 
diferentes pessoas e contemplam a inclusão através de es-
paços universais, são de fato espaços democráticos. Estamos 
começando a aprender !

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR9050/2004.

Luciene Gomes
é Arquiteta e Urbanista, Mestranda do Progra-
ma 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.
E-mail: contato@planolivre.com.br  



informe publicitário

Transportando pessoas
com segurança e eficiência

Com sede no bairro do Ipiranga – Via Carioca, região sul 
da capital paulista, a Basic Elevadores trabalha com equi-
pamentos que viabilizam a inclusão social da PcD através 
de suas soluções de transporte. 

Com atuação 
de mercado desde 
1997, a empresa tem 
variadas linhas de 
produtos para aten-
der as necessidades 
de seus clientes. O 
diretor executivo, 
Aparecido Pereira, 
explica os equipa-
mentos fornecidos: 
“possuímos soluções 

de transporte vertical nas mais variadas aplicações, em 
especial a linha de acessibilidade, e temos também eleva-
dores hidráulicos de uso público, linha especial para uso 

residencial, elevadores elétricos sem casa de máquinas, 
plataformas verticais e inclinadas para escada reta e curva. 
Também fornecemos uma solução portátil, que é o esca-
lador móvel de escadas – equipamento este que pode ser 
utilizado em casa e ser levado durante viagens”.

Além de dar assistência aos seus próprios equipamen-
tos, o grupo também faz manutenção multimarcas, como 
exemplo, em clientes de grandes contratos corporativos, 
como: Banco do Brasil, SENAC, HSBC, Vera Cruz, Metrô de 
São Paulo, entre outros. 

O ano de 2013 foi marcado por boas negociações e uma 
positiva recuperação de mercado com o produto principal 
da Basic, que é a plataforma vertical hidráulica. “O setor de 
acessibilidade representa 80% de nossas vendas. Hoje, ele 
é para nós o principal nicho de mercado”, revela o diretor. 
Para 2014, a empresa fará algumas padronizações de pro-
dutos e espera um crescimento de produção na faixa de 
20%, especialmente na linha de produtos para atender a 
demanda de PcD.
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Acessibilidade para cadeirantes 
em greves dos Bancos

É 
sabido das garantias dos trabalhadores 
brasileiros quanto aos direitos de par-
ticipação em manifestações grevistas, 
a própria Constituição Federal, em seu 
artigo 9º e a Lei nº 7.783/89 asseguram 

esse direito a todo trabalhador, competindo-lhe a 
oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. O que nos causa 
estranheza é a falta de consciência das lideranças 
grevistas acerca da indispensável manutenção do 
funcionamento básico em setores estratégicos da 
sociedade, nos quais os movi-
mentos grevistas precisam se 
organizar para que a defesa dos 
direitos de seus trabalhadores, 
não implique no cerceamento 
dos plenos direitos de cidada-
nia dos usuários de serviços e 
produtos oferecidos pela ins-
tituição ou empresa. No caso 
do sistema bancário brasileiro, 
prenúncio de greve é suficien-
temente alarmante para tirar o 
sono de milhões de pessoas 
com deficiência (PcD), idosos e 
aqueles com mobilidade redu-
zida, pelo que representa em 
termos do aumento das barrei-
ras para que esses cidadãos e 

cidadãs brasileiros possam exercer seus 
direitos de ir e vir, de acessibilidade na 
sua concepção plena. Idosos deixam de 
receber seus benefícios por desconheci-
mento ou falta domínio das tecnologias 
dos sistemas eletrônicos, insegurança 
para com eventuais estranhos que lhes 
ofereçam ajuda nesses procedimentos, 
consequentemente, ficam sem dinheiro 
para compra de medicamentos de uso 
regular, alimentos e pagamentos diver-
sos. 

Para cadeirantes e pessoas com mo-
bilidade reduzida o grau de dificuldade 
é sobremodo potencializado pela falta 

de acessibilidade arquitetônica, tanto nos 
espaços internos das agências que não foram projetados para 
incluir as diferentes manifestações de performance corporal 
humana, quanto do péssimo estado de manutenção e con-
servação dos equipamentos. Interessante observar que não 
se estão cumprindo determinações da Convenção da ONU 
sobre Direitos da PcD, delimitadas no Decreto Legislativo nº 
186, de 9 de julho de 2008, que promulgou sua ratificação 
com força de emenda constitucional, além do seu sancio-
namento por meio do Decreto Presidencial nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009.  

Nesse aspecto, pode-se concluir, com base no conceito 

por Wiliam Machado



já presente no sistema normativo brasileiro (inclusive com 
status de norma superior), que a falta de acessibilidade de um 
imóvel consiste em discriminação. Como cadeirante impedido 
de adentrar em agência bancária da Cidade de Três Rios/RJ, 
para acessar os caixas eletrônicos instalados apenas na sua 
sobreloja, reitero que qualquer tipo de discriminação é crime 
e deve ser punido como tal. Ademais, não é a primeira vez 
que sou exposto a situações de inquestionável discriminação 
nessa instituição bancária. Embora tendo comunicado à ge-
rência da necessidade de adentrar na agência para operações 
bloqueadas online, não me foi informado que o elevador 
estava desativado e que não seria possível fazê-lo. Ao chegar 
à agência constatei a total falta de acessibilidade, prontamente 
desculpada pela gerente de contas pessoa física. Não fosse a 
influência pessoal, a disponibilidade e deferência da gerente 
ficaria na calçada sem mínima possibilidade de acesso aos 
serviços básicos da agência. 

Em contrapartida, não obtive o mesmo respaldo ao con-

tatar o suporte técnico via (08007290200) – na tentativa 
de sanar dificuldade para operações online, uma vez que a 
atendente insistia em informar que o bloqueio apenas poderia 
ser suspenso através dos caixas eletrônicos, esses agora ina-
cessíveis pelos motivos acima descritos.  A Convenção é clara 
e deve ser aplicada, sob pena de entendermos que existe no 
sistema legal norma sem eficácia. Sendo aprovada por quó-
rum qualificado, estando afinada com toda a política inclusiva 
do Texto Constitucional, não podemos falar em permissão 
de acordos ou legislações que retroagem no dever de incluir. 

Que as lideranças do movimento grevista dos bancários 
não percam de vista que o tiro pode sair pela culatra, pois 
inovações tecnológicas cada vez mais ameaçam a necessi-
dade de funcionários nesse sistema, e a única justificativa 
e relevância da presença humana nesses setores reside no 
argumento irrefutável da interação que se estabelece entre 
eles e os mesmos clientes ora renegados. 

Na realidade, a acessibilidade abrange não apenas as 
estruturas físicas, mas também todas as demais esferas de 
interação social. Em sua acepção moderna, portanto, a acessi-
bilidade pode ser descrita como a adoção de um conjunto de 
medidas capazes de eliminar todas as barreiras sociais – não 
apenas físicas, mas também de informação, serviços, entre 
outras – de modo a assegurar às pessoas com deficiência 
o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, às condições necessárias para a plena e indepen-
dente fruição de suas potencialidades e do convívio social.

Sem poder exercer direito de ir e vir com garantias de 
acessibilidade torcemos para que os bancários sindicalizados 
reflitam sobre os múltiplos prejuízos causados pela greve 
do setor, em particular idosos e PcD. O desrespeito aos 
direitos fundamentais dos correntistas e a inobservância dos 

transtornos causados pela greve pode 
funcionar como elemento de descrédito 
da sociedade para com uma classe his-
toricamente admirada, inclusive, objeto 
de ascensão social de tantos brasileiros. 

Como sublinha o texto da Convenção 
da ONU, a acessibilidade compreende 
um conjunto multifacetado de medidas, 
que procuram a um só tempo dar conta 
da complexidade da vida social em si 
e do acesso a ela, como também da 
grande variação individual não só entre 
as pessoas com deficiência, mas entre 
as pessoas em geral.

Wiliam Machado é pes-
soa com deficiência, profes-
sor-doutor e Secretário Munici-
pal do Idoso e da Pessoa com 
Deficiência de Três Rios/RJ. 
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Acesso Consciente: vagas 
exclusivas de estacionamento...

N
o Brasil, é cultural a lei do “jeitinho”, do somente 
“um minutinho”, em todas as situações em que se 
quer levar vantagem, e não é diferente no que se 
refere às vagas exclusivas de estacionamento para 
pessoas com deficiência. Com as mais variadas 

desculpas, esses motoristas não obedecem à premissa: Dê espaço 
para o Respeito! O movimento “Acesso Cidadão: Movimento, Eu 
Respeito As Vagas e Você ?”, foi criado em janeiro de 2012, com o 
objetivo de conscientizar a população quanto ao uso indevido da 
vaga destinada à pessoa com deficiência, e mostrar quão nociva 
é essa atitude.

Quem estaciona em vagas especiais, não está somente infringin-
do uma lei, mas coibindo o uso de ir e vir da pessoa com deficiência, 
“roubando”, literalmente, sua vida. Quando essa pessoa sai de casa, 
seja para estudar, trabalhar, ir ao médico, reabilitação, esporte ou 
lazer, e encontra as vagas ocupadas por motoristas sem deficiência, 
uma parte de sua vida também fica para trás.

Depois de 6 anos de tramitação, o Senado aprovou, em 18 de 
setembro último, o Projeto de Lei da Câmara (99/2007) que torna 
grave a multa para quem estacionar em vagas reservadas para idosos 
e pessoas com deficiência. Antes, a infração era considerada leve, 3 
pontos na carteira, e pagava uma multa de R$ 53,20. Agora, serão 
5 pontos na carteira, multa de R$ 127,69 e o veículo guinchado. O 
projeto, por ter sofrido alterações no Senado, retornou à Câmara 
para ser apreciado novamente.

A rigorosidade na fiscalização é que efetivamente vai garantir o 
sucesso do objeto desta mudança na lei, já que sem o agente de 
trânsito presente o motorista infrator continua impune.

Mas isso parece não incomodar os motoristas que não têm cons-
ciência do respeito às vagas. Em Uberlândia/MG, num shopping, a 
situação chegou ao extremo do desrespeito com minha própria famí-
lia: uma senhora, ao estacionar o veículo de forma irregular, proferiu 
diversas agressões verbais, na frente do meu filho Pedro, de 7 anos, 
com deficiência, e de suas irmãs Ana Júlia, de 9 anos, e Giovana, 
de 3 anos. Se não bastasse, ao retornar ao veículo, tivemos o carro 
quebrado e arranhado, como foi conferido posteriormente pelas 

câmeras de vigilância 
do estacionamento 
do shopping.

Com uma criança 
de mais ou menos 3 
anos, esta senhora 
estacionou o veícu-
lo ao lado do meu. 
Quando indagada 
sobre a necessida-
de de estacionar em 

vaga de PcD, sem ser, ela me disse que iria ao banco, e que não 
iria retirar o veículo, pois existiam muitas vagas de estacionamento 
para pessoas com deficiência naquele local.

Entramos no shopping e, não achando um segurança, nos di-
rigimos à praça de alimentação. Ao retornar ao estacionamento 
e estarrecida com esse comportamento, que leva o indivíduo ao 
extremo da brutalidade, ao arranhar, quebrar um parachoque, dirigi-
-me ao segurança do local, e expliquei toda a situação. Ele chamou 
a direção do estacionamento, lavramos um boletim de ocorrência. 
O shopping se prontificou a custear o prejuízo com o veículo e 
convidou o “Movimento: Acesso Consciente”, para planejar medidas 
que visem educar esses motoristas.

Senti-me muito angustiada com a questão: expus meu filho ? A 
quem recorrer ? Deixo passar em branco ?  Ao colocá-los na cama, 
a Giovana me disse: “mamãe, vamos conversar com o papai do céu, 
para ajudar aquela mulher... ela tem o coração preto”....

Amor ao próximo, respeito, dignidade. A sociedade está convi-
vendo cada dia mais com “deficientes-eficientes” que saem de casa, 
estão no mercado de trabalho, estudam e participam ativamente 
da sociedade. É notório que a mudança de atitude dessas pessoas 
vai demandar tempo e paciência. É um árduo e longo trabalho de 
conscientização, já que mudar a mentalidade é um processo que 
demanda tempo e muito amor ao próximo.

Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa 
e participa de corridas de rua com o filho Pedro 
que tem uma síndrome genética rara, a Aicardi-
-Goutieres. Idealizadora de campanha pelo res-
peito às vagas para pessoas com deficiência em 
Uberlândia/MG, onde mora.

por Karolina Cordeiro Alvarenga

NEM POR 

UM MINUTO. parei aqui

só um

minutinho

ESTA VAGA
NÃO É SUA
NEM POR

UM MINUTO

Carol Arellano



Clube faz projeto de acessibilidade 
e consegue livre circulação

O livro “Sinalização em Acessibilidade”, um 
guia permanente de consulta a projetos com 
acessibilidade foi lançado em São Paulo/SP  

O Clube Paineiras do Morumby, na zona 
sul da capital paulista, demorou 4 anos na 
execução do projeto que deixou o local aces-
sível às pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida, como: gestantes, obesos 
e idosos, além de facilitar o trânsito dos 
carrinhos de bebê. 

Para adaptar as instalações à norma NBR-
9050 da ABNT - Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas, que estabelece os parâmetros a serem seguidos no 
caso da acessibilidade, a equipe de planejamento e arquitetura en-
frentou um terreno de extremo declive. O grande desafio foi trabalhar 
a topografia em situações onde as adaptações eram necessárias, já 
que as edificações não contemplavam essa questão. 

Fundado em agosto de 1960, o clube ocupa hoje uma área de 
quase 120 mil m² e tem o privilégio de possuir uma reserva de 
vegetação nativa. 

“Hoje, os associados e visitantes contam com elevadores em 
lugares-chave, rampas e plataformas elevatórias, permitindo a livre 

A 
publicação, uma iniciativa inédita no mundo, foi lança-
da no último dia 18 de novembro na capital paulista. 
Nela, os interessados e leitores poderão encontrar os 
conceitos de sinalização voltados à acessibilidade. O 
livro se propõe a estimular o debate e a conscien-

tização sobre a importância da sinalização como parte integrante 
e indissolúvel do ambiente humano. Um guia permanente para 
consulta de projetos com acessibilidade, que induz à reflexão dos 
diversos aspectos da ambientação de pessoas com deficiência. 
O livro dá diretrizes e até antevê produtos futuros de tecnologia 
assistiva. O engenheiro e autor da obra, Frederico Viebig, espera 
que o livro seja uma referência quando o assunto for proporcionar 
a inclusão, pois dá diretrizes e antevê produtos que permitem a 
ampliação da comunicação, mobilidade, controle do seu ambiente, 
habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, 
amigos e sociedade.  

De acordo com a ABNT - Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas, a Acessibilidade é definida como: “a condição para utilização 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mo-
biliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

circulação por todas as dependências do Clube, que nos orgulha com 
o título de um dos mais acessíveis de São Paulo”, afirma o presidente 
Sergio Henri Stauffenegger. “Dessa forma, os nossos associados e 
visitantes irão se beneficiar de um ambiente seguro com instalações 
funcionais e com sinalização e linguagem universal de acessibilidade, 
facilitando o deslocamento com segurança”, conclui. 

Ainda na área de pessoas com deficiência, desde fevereiro de 2013 
o Paineiras está investindo no esporte paraolímpico, com uma equipe 
de vôlei sentado. O grupo é formado por associados e militantes e já 
está de olho nas Paralimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. 

transporte e dos dispositivos, sistemas 
e meios de comunicação e informação 
por uma pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida”. Para reforçar 
isso, o livro ressalta as características 
temáticas da sinalização visual, a qual 
visa a comunicação por meio de sinais; 
a sinalização tátil, que envolve o tato 
como meio de assimilar a mensagem 
e a sinalização sonora, a qual o receptor 
recebe a mensagem por meio auditivo.   

O coquetel de lançamento da obra foi no renomado espaço 
Grand Cru Moema, e reuniu convidados de peso e renome no 
meio da arquitetura e da acessibilidade, além de amigos, clientes 
e parceiros do autor, que é engenheiro com graduação em Produ-
ção e Marketing e diversas especializações no Japão, Europa, EUA 
e Canadá e é ex-presidente da ABSA – Associação Brasileira de 
Sinalização Ambiental, Coordenador do GT de Sinalização da NBR 
9050 e da Norma Brasileira de Acessibilidade em Estádios, além 
de empresário do setor.
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Carolina Vieira - 28 anos

Paraplégica

João Pessoa/PB

Foto: Kica de Castro 






