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A Reatech já passou...
A Copa do Mundo já chegou...

Mas e agora ? E depois ?

Meus amigos, já estamos no meio do ano de 2014... a Copa, que até outro dia parecia 
distante, já está rolando. Lembram como era: faltam 543 dias para a Copa... Faltam 335 
dias para a Copa... Faltam 212 dias para a Copa... Faltam 110 dias para a Copa e... já 

estamos em plena Copa do Mundo no Brasil !!!
É tudo muito rápido... agora mesmo os candidatos já estão em plena campanha para as eleições 

de outubro, que também logo mais vivenciaremos. A Reatech acabou há mais de 40 dias ! Sejam 
sinceros... essa sensação do tempo passar tão depressa é só minha ? Ou vocês também estão 
sentindo isso ? Acho que estou ficando velho... pode ser que seja assim mesmo.

Até por essa sensação de estar ficando velho, acredito que me faz ficar também meio “ran-
zinza” e não dar mais tanta importância para algumas coisas, como a Copa do Mundo mesmo, 
por exemplo. Por mais que eu tente, não consigo enxergar nada de bom pelo fato da Copa ser 
disputada aqui no Brasil. Pelo contrário ! Só vejo pontos negativos, antes, agora e depois que ela 
acabar. Seja o Brasil campeão ou eliminado... a herança que isso tudo vai nos deixar e ao nosso País 
será tão ruim, que não consigo entender como tem gente com bandeiras penduradas nas janelas, 
nos vidros dos carros, soltando fogos, vibrando com tudo isso. Um País como o nosso, vivendo 
as mazelas que vivemos, a corrupção, desmandos, com tantas prioridades, gente morrendo por 
falta de atendimento médico e de fome, enquanto outros comemoram um gol... Mas, vamos lá... 
temos que respeitar, entender não precisa... mas, respeitar. Cada um cada um... 

Essa lei do “viver o agora” sem pensar no amanhã, no meu ponto de vista, é muito perigosa. 
Tudo tem suas consequências... toda ação tem sua reação. E depois ? Como é que fica ? Como 
nós todos vamos ficar ? Qual será o tamanho da conta ?

Falando em tamanho e mudando de assunto: o que aconteceu com a Reatech 2014 ??? Nunca 
vi, nem em seu primeiro ano de vida, a feira tão pequena e tão sem graça, sem vida, sem alma... 
Foi de dar pena. Para mim então, foi como ver um filho doente. Mas fico de mãos atadas, pois 
não é mais minha, enfim... Mas algo precisa ser feito. Muita coisa tem que mudar se os novos 
organizadores quiserem salvar a Reatech de um final trágico. A feira precisa ser reformulada, 
revista, repensada... precisa ser remodelada, renascida em sua essência. Senão, infelizmente, o 
setor e o movimento da pessoa com deficiência acabarão perdendo a sua maior conquista das 
duas últimas décadas. Afinal, a Reatech mudou o panorama e a realidade da PcD no Brasil. Não 
tem como negar isso... só que também não tem como negar o que vimos na edição desse ano 
da feira. Algo precisa ser feito !

A Reatech acabou... a Copa do Mundo começou... e agora ? Será que após o campeonato mundial 
o ano começa de verdade ? Muitos no nosso segmento dizem que, para nós, o ano só começa 
depois da feira... a feira acabou... só que o ano parece que ainda não começou.

Ah... é verdade... 2014 só vai começar depois da Copa ! Será ?!? Vamos esperar para ver e torcer 
para que seja verdade, senão, logo tem eleições e o ano não começa. Aí vem o Natal e pronto: 
nem tivemos 2014. 

Não estou sendo pessimista não. Longe de mim... só estou sendo realista. Por isso fico me 
perguntando e também pergunto a Você, leitor: e depois ? Como é que fica ? E agora ?!?

Assim fica difícil de ter orgulho de ser brasileiro... Não sei, mas acho que só nos resta mesmo 
é torcer e muito, não só pela nossa Seleção... mas PARA o nosso Brasil !!!

editorial

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim... E tudo quanto 
pedirdes em Meu nome, eu o farei...” 

João 14.1 e 13
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Neivaldo Augusto Zovico

entrevista

Responsável pela coluna “Momento Surdo” da Revista Reação há mais de 6 anos, Zovico nasceu em 
Limeira/SP, com pais ouvintes e um irmão também surdo de nascença. Desenvolveu uma sólida carreira no 

magistério e se destaca na defesa dos direitos e interesses do segmento, já tendo trabalhado como voluntário 
em diversas instituições e sido membro do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, além 
de participar da Comissão de Estudos da Comunicação Visual da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), atividade que resultou na normatização de regras de acessibilidade para diversas deficiências.

A
tualmente é professor de 
matemática e LIBRAS na 
Escola Municipal de Edu-
cação Bilingue para Surdos 
Helen Keller, e de mate-

mática no Instituto Santa Terezinha, onde 
também é orientador, ambos na 

capital paulista, e professor de 
LIBRAS na Faculdade de Agu-
dos/SP. É ainda coordenador 
nacional de Acessibilidade 

para Surdos da FENEIS - 
Federação Nacional de 
Educação e Integração 
dos Surdos e diretor de 
relações públicas da As-
sociação dos Professores 

Surdos do Estado de São 
Paulo. Mantém o blog www.

acessibilidadeparasurdos.
blogspot.com e atua como 
palestrante e consultor em 
Acessibilidade para Surdos 
e Pessoas com Deficiências 

Auditivas junto a empresas 
dos mais variados tipos. Dando 
sequência à série de entrevistas 
com nossos colunistas, vamos co-
nhecer um pouco mais sobre ele:

Revista Reação - Hoje se discu-

te muito a inclusão escolar, qual 

sua opinião sobre a existência 

de estabelecimentos de ensino 

específicos para surdos ?

Neivaldo Augusto Zovico - Mi-

nha infância foi na cidade de Limei-

ra/SP, tenho um irmão mais velho 

e surdo também, meus pais se preocupavam com a nossa educação 

e resolveram mudar para  São Paulo/SP. Fomos estudar na escola 

especial para Surdos, que naquela época se chamava Instituto Educa-

cional Helen Keller, e hoje mudou para Escola Municipal de Educação 

Bilíngue para Surdos Helen Keller. Aprendemos e desenvolvemos 

muito com a educação especial. Eu estudei em duas escolas, uma 

especial para surdos e em outra comum, chamada Escola Municipal 

de Educação Faria Lima, que ficava ao lado da Escola Helen Keller. Na 

escola comum sofri muito por causa da comunicação, não entendia 

nada o que a professora falava e explicava nas aulas, meus colegas me 

ajudavam nas atividades porque a professora me chamava de burro 

e preguiçoso, porque eu não entendia  e ela também não entendia o 

que eu falava. Eu sempre pedia para as professoras da Escola Helen 

Keller me ajudarem com as dúvidas e as lições da escola comum. 

Na minha opinião é importante os surdos começarem os estudos na 

Escola Bilíngue para Surdos, com isso eles vão aprender a construir  

sua própria identidade surda e, com o desenvolvimento da Língua de 

Sinais, poderão aprender muitas coisas pois na escola bilíngue haverá 

interprete de LIBRAS e professoras que se comunicam em LIBRAS. Atual-

mente, a maioria das escolas de ensino médio do estado de São Paulo 

não tem intérpretes de LIBRAS, o que prejudica muito o aprendizado 

dos alunos surdos incluídos. O Estado oferece capacitação em Libras 

para as professoras, mas a carga horária é muito pequena para que 

se aprenda bem a linguística e a cultura surda. Em São Paulo existem 

6 escolas municipais bilíngues, os surdos de outras cidades vêm para 

São Paulo estudar porque nas outras cidades não há educação bilíngue 

e eles não querem ser incluídos no ensino regular devido  não haver 

comunicação em Libras.

RR - Você participou de discussões em Brasília/DF sobre 

o Plano Nacional de Educação, que deverá ser aprovado em 

breve. O texto atende aos desafios da educação de Surdos e 

de pessoas com deficiência em geral ?

NAZ - No ano de 2010 participei das discussões, pois estive em 

Brasília/DF para apresentar a proposta de Educação Bilíngue para 

Surdos, mas fiquei surpreso com entidades de diversidades que fo-

ram influenciados pelos membros do grupo da educação inclusiva 

e também do governo federal da Educação que tirou a proposta de 
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educação bilíngue. Durante a discussão fomos 

discriminados pelas entidades de diversidade 

e também membros do governo federal. Du-

rante a Plenária Final, onde seriam votadas as 

propostas de todos os eixos, fomos discrimina-

dos pelos dirigentes e grupo de ONG que nos 

provocavam constantemente e iam de pessoa 

em pessoa dizer que o grupo de surdos bus-

cavam “segregação”. Defendemos nossa pro-

posta e explicamos que para a criança surda 

é importante promover a aquisição da língua 

de sinais e, quando crescer, poderá ir para a 

escola inclusiva com intérprete de LIBRAS. Os 

movimentos que não entendem nada sobre os 

surdos e sobre a aquisição da linguagem fo-

ram influenciados, manipulados pelo governo, 

e a proposta que foi aprovada na primeira ins-

tância, com 30%, e que não aceitamos mudar 

a redação, foi reprovada. Não somos contra a 

inclusão e sim queremos a melhor educação 

para surdos e deficientes auditivos. Revoltados 

pela rejeição da proposta, fizemos a maior 

manifestação da história, que aconteceu em 

2 dias em Brasília/DF, onde se reuniram 4 mil 

pessoas surdas do Brasil, pais, simpatizantes, 

intérpretes de LIBRAS, profissionais da área 

de Educação para Surdos. Participamos de 

diversas reuniões em Brasília, no Ministério 

da Educação. Na reunião com conselheiros do 

CONADE junto com a Secretaria de Direitos 

Humanos, pedimos para respeitar a proposta 

de Educação para Surdos. Até hoje a proposta 

da PNE ainda não foi oficializada por causa 

desses problemas sérios. Estamos indo para 

a batalha durante a Conferência Nacional de 

Educação, que acontecerá no mês de novem-

bro deste ano.

RR - Como você analisa o uso e o ensi-

no de Libras, já que você foi pioneiro no 

grupo de Letras/LIBRAS da Universidade 

Federal de Santa Catarina/polo USP para 

a formação de professores em LIBRAS em 

nível superior ? 

NAZ - Me formei em Matemática em 2001 

na UNIFAI. Em 2007 me formei na Pós- Gra-

duação do curso de EDAC – Educação para 

Deficientes Auditivos da Audiocomunicação 

da faculdade FMU e, em 2007, e também fui 

pioneiro no grupo de Letras/LIBRAS, me formei 

como professor de LIBRAS em 2010. Com esse 

curso me senti um professor muito evoluído, 

pois a aprendizagem na faculdade de Letras/

LIBRAS foi muito importante e significativa, me 

motivou muito.

RR – Todo Surdo deve aprender  

LIBRAS? Quais as vantagens sobre a lin-

guagem oralizada ?

NAZ - Sim, porque a LIBRAS facilita o de-

senvolvimento, a aprendizagem e aumenta o 

vocabulário de palavras em sinais do Surdo, 

facilitando muito o entendimento e a escrita 

em Língua Portuguesa. Quando uma pessoa 

fala, tenho que me esforçar e prestar muita 

atenção nas palavras fazendo a leitura labial, 

mas se não entendo uma palavra acabo per-

dendo todo o contexto, e na comunicação feita 

em LIBRAS não há esse problema. A Língua de 

Sinais facilita a compreensão e a comunicação 

dos Surdos.

RR - O número de cirurgias para im-

plante coclear ainda é pequeno no Brasil, 

apesar de serem gratuitas na rede públi-

ca. A maior aplicação do procedimento 

poderia mudar o quadro da surdez no 

Brasil ?

NAZ - Sim, é pequeno, mas os pais dos sur-

dos acreditam que eles vão ouvir bem e igual 

aos ouvintes mas isso raramente acontece e 

muitos implantados que ainda não conse-

guem se comunicar  verbalmente continuam 

sendo usuários de LIBRAS. Quando a pessoa 

ouvinte perde audição e faz o implante conse-

gue ouvir porque ele já foi ouvinte e adquiriu 

a linguagem oral anteriormente. Quando é 

surdo mesmo, dificilmente acontece igual ao 

ouvinte, ele precisará treinar com fonoaudió-

loga muitas vezes para conseguir distinguir os 

sons e aprender a falar, alguns desistem ou 

não têm dinheiro para continuar o tratamento.

RR - Como está a acessibilidade para 

surdos e pessoas com deficiências audi-

tivas hoje no Brasil ? Quais são as prin-

cipais dificuldades ?

NAZ - No Brasil a Lei de Acessibilidade foi 

criada em 2000. Há também o Decreto de 

Acessibilidade, a Norma da ABNT e diversas 

legislações, mas ainda hoje a acessibilidade 

oferecida está longe do ideal. As dificuldades 

que ainda persistem são: Legendas e intérpre-

tes de LIBRAS na maioria das programações 

das emissoras de TV e até no discurso da 

Presidente do Brasil Dilma não há esse recur-

so; Intérprete de LIBRAS em diversos lugares 

públicos como hospitais, postos de saúde, de-

legacias, bancos, curso de capacitação para 

mercado de trabalho, repartições públicas etc;  

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 

surdo que seja eficiente; serviços de emergên-

cia como polícia, bombeiro, resgate, disque 

denúncia com a tecnologia  SMS, chat de 

internet ou videofone para comunicação em 

Língua de Sinais.

RR - Da parte das empresas, já que 
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você atua como consultor, 

como está sendo a absorção 

de pessoas surdas e PcD au-

ditivas? Há oportunidades 

suficientes de trabalho para 

todos ?

NAZ - Como consultor de 

acessibilidade para surdos nas 

diversas formas de comunicação, 

indico qual é a melhor tecnolo-

gia, a mais adequada e eficiente 

para a comunicação com o Surdo. 

Também faço consultoria para o 

emprego dos surdos conforme a 

Lei de Cotas, que ajudou muito. 

Existem muitas oportunidades para 

o trabalho dos surdos que não têm 

formação ou capacitação. O pro-

blema é que os empregos estão 

disponíveis em cargos inferiores e 

existem muitos Surdos formados 

em nível superior que não conse-

guem empregos para os cargos 

nos quais se formaram, ficando 

nesses outros cargos por muitos 

anos sem nenhuma promoção. 

Eles se decepcionam, pois são 

tratados como incapazes, o que 

não é verdade.

RR - E o sistema closed-cap-

tion, de legendas ocultas, obri-

gatório em todas as TVs ven-

didas no Brasil, tem cumprido 

seu papel ? As emissoras, que 

têm obrigação de exibir uma 

quantidade mínima de progra-

mação com a tecnologia, estão 

cumprindo seu papel ?

NAZ - As empresas fabricam 

os televisores com closed-caption, 

mas o problema é que as emis-

soras não colocam a legenda ou 

janela com interprete de LIBRAS 

em grande parte da sua progra-

mação, conforme a portaria 310 

do Ministério das Comunicações. 

O Governo brasileiro deveria 

apoiar e incentivar muito mais 

a acessibilidade para os surdos, 

porque somos também cidadãos 

brasileiros conscientes. 

RR - Quais devem ser as próximas lutas e 

reivindicações do segmento Surdo ?

NAZ - Nós queremos a garantia da Educação Bi-

língue para Surdos em todo o Brasil, porque assim os 

Surdos aprendem a construir a sua própria identidade. 

Lutaremos também pela acessibilidade e os direitos 

dos Surdos, que devem ser respeitados. Nós, Surdos 

brasileiros, ainda enfrentamos muitas barreiras, prin-

cipalmente na comunicação.

RR - Você quer deixar uma mensagem especial 

aos leitores da Revista Reação, que há tantos 

anos acompanham seus artigos e sua trajetória ?

NAZ - Agradeço muito aos leitores que reconhecem 

a nossa luta para garantir os direitos dos Surdos e PcD 

auditivas no Brasil... são quase 10 milhões. Espero que 

todos apoiem e divulguem  a importância da LIBRAS 

para a inclusão dos Surdos dentro da sociedade bra-

sileira. Gostaria de fazer um pedido aos Governos 

Federal, Estaduais e municipais, para que coloquem 

legendas e a janela de intérpretes de LIBRAS na televi-

são e no cinema, garantindo ao Surdo a acessibilidade 

e consciência das informações importante a todos 

cidadãos brasileiros.

Informe publicitário

• Browsealoud é a solução líder 
mundial de leitura Texthelp Ltd, 
que é projetado para melhorar o 
acesso à informação on-line para a 
população idosa, as pessoas com 
deficiências cognitivas, como a disle-
xia, baixa alfabetização, dificuldades 
visuais leves ou onde o Português 
não é a língua nativa.

• Mais de 7.000 sites e platafor-
mas de aprendizagem estão usan-
do Browsealoud para garantir que 
cidadãos com dificuldades não são 
deixados para trás durante a revo-
lução digital. O BrowseAloud ajuda 
a promover a igualdade, atender às 
necessidades de uma comunidade 
diversificada e construir um ambiente 
justo e inclusivo para todos.

• Texthelp foi formalmente consti-
tuída em 1996 especializada na con-
cepção de soluções de software de 
assistência para apoiar aqueles que 
lutam para ler e escrever. A empresa 
é Microsoft Gold Certified Partner, 
Adobe Solutions Developer Network, 
Apple Business Partner, HP Business 
Partner e é ISO 9001:2008 acredita-
do. Nos últimos 15 anos consecuti-
vos, Texthelp tem sido uma empre-
sa vencedora do prémio 50 Deloitte 
Technology.

Saiba mais: 
www.browsealoud.com
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Recomendações da OIT
para a boa inclusão

coluna especial por Romeu Kazumi Sassaki

C
riada em 1919, a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) – hoje com 95 anos de existência e 
185 países-membros – é a mais antiga agência 
especializada dentro do Sistema ONU. A OIT já 
publicou mais de 60 documentos executivos, mais 

de 300 livros, mais de 40 vídeos, mais de 40 manuais e mais 
de 90 outros textos.

Na história da OIT, várias publicações suas refletem o seu com-
prometimento para com a causa da inclusão laboral de pessoas 
com deficiência, a saber:

1925 - Recomendação 22: Oportunidades de Trabalho.
1951 - Convenção 100: Igual Remuneração.
1955 - Recomendação 99: Reabilitação Profissional.
1958 - Convenção 111: Emprego e Discriminação no Trabalho.
1962 - Convenção 118: Igualdade de Atendimento (seguridade social).
1983 - Convenção 159: Reabilitação Profissional e Emprego.
1988 - Recomendação 168: Promoção e Proteção no Emprego 

contra o Desemprego.
1998 - Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direito 

ao Trabalho.
2001 - Gestão das Questões Relativas à Deficiência no Local 

de Trabalho: Repertório de Recomendações Práticas da OIT.

Alguns eventos da OIT que merecem destaque são: Promoção 
da Geração de Trabalho Decente (1999); Planejamento Nacional 
e Universalização de Direitos Básicos: Trabalho Decente (2001); 
Atividades da OIT nas Américas (2003-2006); e Trabalho Decente 
nas Américas: Uma Agenda Hemisférica (2006-2015).

Dois recentes documentos publicados pela OIT trazem reco-
mendações para a prática da boa inclusão. São eles: “De-
ficiência no Local de Trabalho: Práticas Empresariais” (OIT, 2010) 
e “Recomendações para Inclusão da Deficiência na Agenda Pós-
2015: Pessoas com Deficiência e Trabalho Decente” (OIT, 2014) 

O documento DEFICIÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO: 
PRÁTICAS EMPRESARIAIS é composto de três tipos de prá-
ticas: (1) Práticas relativas à operação interna das empresas. (2) 
Práticas para promover treinamento, contratação ou retenção de 
pessoas com deficiência e para aumentar sua produtividade. (3) 
Práticas de parceria e colaboração com os outros para efetivar a 
inclusão de pessoas com deficiência.  

1. Práticas relativas à operação interna das empresas: 
  Políticas de não discriminação e de inclusão de pessoas 

com deficiência. 

Atividades de avaliação de desempenho. 
Medidas para tornar acessíveis: local de trabalho, material 

impresso, ambiente online, lojas comerciais ou pontos de dis-
tribuição. 

Redes sociais de empregados com deficiência.
Treinamento de conscientização para gerentes e colegas de 

trabalho. 

2. Práticas para promover treinamento, contratação 
ou retenção de pessoas com deficiência e para aumen-
tar sua produtividade: 

  Técnicas e programas de recrutamento direcionado ao 
segmento de pessoas com deficiência ou aberto à comunidade 
geral. 

Estágios, programas de treinamento e programas de liderança 
orientados às  pessoas com deficiência.

Adaptações razoáveis para atender necessidades individuais.
Alocação de recursos humanos designados ou equipe ge-

rencial treinada  sobre questões de deficiência relativas ao 
trabalho. 

Políticas e práticas para relacionamentos de empresa para 
empresa com  empreendedores com deficiência.

3. Práticas de parceria e colaboração com os outros 
para efetivar a inclusão de pessoas com deficiência: 

 Políticas, padrões ou programas específicos para alcançar ou 
influenciar  fornecedores e redes de suprimentos. 

Programas voluntários de empregados. 
Colaboração com sindicatos, organizações não governamen-

tais e governos. 
Colaboração com organizações de pessoas com deficiência 

(treinamento em conscientização sobre deficiências, acessibili-
dade e desenvolvimento de produtos). 

Adesão aos padrões de acessibilidade na internet e no am-
biente físico e de promoção ativa de tais padrões. 

Participação em grupos e redes de empresas relativas às 
questões da deficiência.

No documento RECOMENDAÇÕES PARA INCLUSÃO DA 
DEFICIÊNCIA NA AGENDA PÓS-2015: PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E TRABALHO DECENTE, a OIT expressa a sua 
convicção de que o acesso às oportunidades de trabalho decente 
combinadas com a proteção social adequada oferece meios de 
se combater a pobreza e destaca que o desenvolvimento 
inclusivo é aquele do qual faça parte a questão da defici-
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VENTUS – A CADEIRA DE RODAS ATIVA
ONE WORLD WHEELCHAIR

“Uma cadeira de rodas tem que me
 aguentar. Simplesmente isso.”

Kevin, paraparesia T11/12, atleta de wakeboard.

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 é importante, 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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ência. Neste documento, a OIT apresenta 
sete recomendações: 

1. A fim de possibilitar às pessoas com 
deficiência o seu acesso ao trabalho 
decente e sair da pobreza, as ações 
deverão ser objetivas: 

Promover acesso de pessoas com de-
ficiência à educação, ao desenvolvi-
mento de habilidades e aprendizado 
ao longo da vida; 

Promover acesso de pessoas com defi-
ciência ao emprego nos setores público 
e privado, com a ativa participação de 
empregadores e o apoio de sindicatos; 

Fomentar o desenvolvimento de auto-
emprego, empresas sociais, coope-
rativas, a disponibilidade de serviços 
de apoio e acesso ao crédito; 

Melhorar oportunidades de traba-
lho decente nas economias rurais e 
informais, onde pessoas com deficiência 
frequentemente procuram seu meio de 
sustento; e 

Promover debates sobre proteção so-
cial e sistemas de proteção social que 
incluam pessoas com deficiência em 
igualdade de condições com outras 
pessoas, levem em conta seus requisitos 
específicos na definição de benefícios, 
inclusive esquemas ou programas que 
garantam seguridade de renda, proteção 
à saúde social e outros mecanismos para 
assegurar cobertura universal de saúde, 
bem como esquemas ou programas que 
facilitem sua participação no emprego. 

2. Questões de deficiência devem 
ser levadas em conta sistematicamente 
em todos os esforços nacionais de 
desenvolvimento e de redução da 
pobreza, inclusive programas para de-
senvolver emprego de jovens, promo-
ver oportunidades para mulheres e 
meninas, avançar o desenvolvimento 
rural, melhorar condições na economia 
informal e criar debates sobre proteção 
social.

3. Esforços de desenvolvimento devem 
estar baseados em princípios de igual-
dade de oportunidades, não discri-
minação e acessibilidade. Provisão de 
adaptações razoáveis deve ser exigi-
da como aspecto comum da cooperação 

técnica internacional. Ao se desenvolver 
estratégias de redução da pobreza que 
incluam pessoas com deficiência, diretri-
zes podem ser obtidas de padrões especí-
ficos de deficiência e de padrões aplicáveis 
à população geral que façam referência 
específica a pessoas com deficiência ou 
lidem com a criação de empregos ou a 
redução da pobreza. 

4. Medidas específicas de deficiência 
que capacitem pessoas (tais como mu-
lheres e meninas com deficiência, 
pessoas com deficiência intelectual 
e pessoas com deficiência psicosso-
cial) precisam ser tomadas junto a medi-
das que promovam a inclusão de pessoas 
com deficiência em programas e servi-
ços abertos à população geral. 

5. Consulta efetiva junto a pessoas 
com deficiência e organizações de 
pessoas com deficiência e principais 
agentes intervenientes deverá ocorrer 
no início quando programas de desenvol-
vimento e planos de implementação estão 
sendo projetados, a fim de que as questões 
relevantes sejam levadas em conta apro-
priadamente. 

6. Capacitação de pessoal deverá 
ser provida para  aqueles envolvidos em 
elaborar leis e políticas e em oferecer 
serviços que incluam ou sejam destinados 
a pessoas com deficiência, em particular 
aquele pessoal envolvido em orientação 
profissional, treinamento profissio-

nal, colocação e desenvolvimento de 
oportunidades de emprego para pessoas 
com deficiência a fim de garantir que esse 
se conscientize das questões relacionadas 
à inclusão da pessoa com deficiência e 
aos seus direitos. 

7. Atenção deverá ser prestada à coleta 
de dados confiáveis, que sejam compará-
veis internacionalmente, sobre a situação 
do mercado de trabalho e os padrões 
de vida das pessoas com deficiência, atra-
vés de levantamentos contínuos dos locais 
de trabalho, censos e outras abordagens 
de coleta de dados, atuando nacional e in-
ternacionalmente com relevantes agências. 
Isto possibilitará o monitoramento do pro-
gresso com objetivo de atingir um conjunto 
de alvos de desenvolvimento e prover uma 
base para reformas futuras. 

Pelos eventos e publicações acima des-
critos, conclui-se que a base conceitual das 
recomendações da OIT tem sido o Modelo 
Social da Deficiência em oposição ao Mo-
delo Médico da Deficiência, conforme o 
quadro comparativo a seguir:  

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

MODELO MÉDICO DA DEFICIÊNCIA
“Consertar” a pessoa com deficiência
Foco na deficiência, nas limitações
Ajustamento aos padrões de normalidade 
definidos pela sociedade
Deficiência precisa ser superada
Incentiva a dependência
Decisão sem consultar a pessoa com 
deficiência
Serviços baseados em instituições
Exclusão

MODELO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA
“Consertar” a sociedade
Foco nas habilidades e capacidades
Aceitação das diferenças individuais das 
pessoas com deficiência
Ambiente precisa ser modificado
Incentiva a independência
Decisão centrada na pessoa com 
deficiência 
Serviços baseados na comunidade
Inclusão, participação, cidadania

coluna especial



VENTUS – A CADEIRA DE RODAS ATIVA
ONE WORLD WHEELCHAIR

“Uma cadeira de rodas tem que me
 aguentar. Simplesmente isso.”

Kevin, paraparesia T11/12, atleta de wakeboard.

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 é importante, 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!

©
 O

tto
 B

oc
k 

· O
K2

79
8_

2=
PT

-0
1-

12
07

www.ottobock.com.br · contatoventus@otobock.com.br · Fone: (19) 3729-3500 · Fax: (19) 3729-3539

OK2798_2-PT-01-1207, sentidos.indd   1 18/10/2012   07:26:22



14 associações

ABBR

F
undada em agosto de 1954, 
no Rio de Janeiro/RJ, a Asso-
ciação Brasileira Beneficente 
de  Reabilitação (ABBR), já 
começou as comemorações 

do sexagenário. Em maio último, inau-
gurou um Memorial, aberto à visitação 
das 9h às 17h, onde está registrada a 

história da instituição, que remete ao 
próprio começo da reabilitação no Brasil.

O objetivo inicial da entidade, criada 
pelo empresário Charles Robert Murray, 
o arquiteto Fernando Lemos e um grupo 
de empresários cariocas e médicos im-
portantes da época, era criar um  centro 
de reabilitação que tratasse de crianças 

memorial marca os 60 anos do início da reabilitação no País !

acometidas  pela poliomielite, já que o 
Brasil vivia um surto da doença, e pes-
soas com  limitações físicas.

Como não havia profissionais para 
atuarem no Centro que seria construído, 
a ABBR criou a Escola de Reabilitação 
do Rio de Janeiro (ERRJ) e formou os 
primeiros Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do país. Hoje em dia, 
presta atendimento de reabilitação a 
crianças, jovens, adultos e idosos com 
limitação de atividade motora. 

Para o presidente atual, o cirurgião 
Deusdeth Gomes do Nascimento, a 
inauguração do Memorial é a realiza-
ção de um sonho antigo. “Resgatar a 
memória da ABBR significa resgatar a 
história. Nós temos que registrar para 
a posteridade, é a história de um ícone 
de responsabilidade social. Ver que aqui 
nós praticamos - quando eu digo nós, 
essa força viva da ABBR - o exercício de 
cidadania a cada dia”, comemora.

O prefeito Eduardo Paes, que com-
pareceu à inauguração, ressaltou a im-
portância da ABBR como uma instituição 
criada pela organização da sociedade 
civil: “Esse espaço aqui talvez seja a  
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associações

• 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

materialização de como se constrói uma sociedade ou de como deveria se  
construir uma sociedade. Portanto, nada mais justo do que a gente lembrar a 
história dessas pessoas. Para o Rio de Janeiro é um orgulho  dispor de uma 
instituição como a ABBR”, disse Paes.

Atividades
Durante as seis décadas, mais de 400 mil pacientes passaram pela  ABBR 

e, atualmente, cerca de 70% dos atendidos são encaminhados pelo  Sistema 
Único de Saúde (SUS). Diariamente, são atendidos 1.200 pacientes. O Centro 
de Reabilitação conta com uma equipe formada por:  médicos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, musicote-
rapeutas e assistentes sociais, entre outros profissionais.

Trabalhando de forma integrada ao Centro, a Oficina Ortopédica da ABBR 
confecciona aparelhos de aplicação terapêutica de forma individualizada, 
fabricando órteses, próteses e calçados ortopédicos, além de fornecer cadei-
ras de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores, mediante prescrição 
médica. O fornecimento médio é de 11 mil produtos por ano. Há ainda um 
Centro de Estudos para capacitar seu corpo técnico e público externo. Parte 
de sua renda vem de doações, patrocínios e contratação de serviços.

A ABBR fica no bairro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro/RJ e o Memorial 
fica aberto diariamente das 9 às 17hs. Mais informações: www.abbr.org.br
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Como a audiodescrição
mexe com as pessoas ?

G
ostaria de partilhar depoimentos que mostram 
o potencial transformador da audiodescrição. 
Mas, como isso acontece ?

A audiodescrição possibilita exercer o direito 
de acesso à informação garantido desde a De-

claração Universal dos Direitos do Homem e enfatizado pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(artigo 21).

Nas palavras de uma moça de 28 anos, que perdeu a 
visão com 6 anos: “se eu enxergasse, talvez fosse ao cinema, 
talvez fosse ao shopping, talvez gostasse de passear.” Os 
depoimentos foram colhidos por alunos do primeiro curso 
brasileiro de Especialização em Audiodescrição no Brasil, 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas 

Gerais, com apoio da Secretaria Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. O curso 
é de responsabilidade do NGIME – Núcleo de 
Pesquisa em inclusão, Movimento e Ensino 
a Distância, coordenado pela Prof.ª Eliana 
Lucia Ferreira e coordenação pedagógica da 
Prof.ª Lívia Motta – referência neste tema.

Tive a honra de ministrar a disciplina “In-
clusão cultural das pessoas com deficiência 
e os diferentes públicos da Audiodescrição”, 
juntamente com Cristiana Cerchiari. O objetivo 

era desafiar os alunos a estender a aplicação da audiodescri-
ção para pessoas com outros tipos de deficiência ou outras 
características, como os idosos.

Os trabalhos finais da disciplina propunham exibir um filme 
com audiodescrição como um exercício, sem pretensões 

acadêmicas e sem o rigor de uma pesquisa 
científica: a ideia era se aproximar de pes-
soas cujas características estudamos e per-
ceber o potencial deste recurso na vida real.

Os relatórios trazem situações de todo 
o Brasil e reações de pessoas com os mais 
variados perfis. As exibições aconteceram em auditórios, 
salas de aula, ginásios de esporte e salas de visita.

Uma mulher mineira que ficou cega, afirmou: “eu desisti 
de dar meu DVD, que fica lá encostado, porque não tenho 
quem veja filme comigo. Agora não. Vou lutar muito pela 
audiodescrição. Eu conseguiria vê-lo sozinha [com audiodes-
crição] e ia ligar correndo para algum amigo que tenha visto 
para conversar, porque eu não resisto sobre trocar ideias de 
alguma coisa”.

Uma menina cega, em Goiânia/GO, resumiu: “o filme 
com audiodescrição ajuda as pessoas com deficiência visual 
a ficarem mais emocionadas”.“Eu me senti respeitado como 
ser humano”, disse um senhor de 52 anos. 

Outro, assistiu o filme imóvel, ignorando a pipoca que 
circulava na plateia. Perguntado sobre suas impressões, falou 
25 minutos sem parar – tinha se reencontrado com uma de 
suas grandes paixões – o Cinema – que perdeu ao perder a 
visão. “Assistir a um filme com audiodescrição é tudo ! Sem 
audiodescrição não dá, né ?”, resumiu uma garota com defi-
ciência visual, no Rio de Janeiro.

Dois adultos comentaram ao final da exibição do filme “O 
Palhaço”: “professora, eu pensava que filme brasileiro era só 
pornografia. Nunca imaginei que tinha um filme que fizesse 
a gente pensar tanto. Muito menos pensei que pudesse ver 
um sem ter que ficar fazendo pergunta (uma lágrima rolou 
em seu rosto). Esse momento mudou muitas ideias minhas... 
(silêncio) Olha só, como um palhaço faz tanta gente rir e pode 
ser tão triste ?” Nesse momento, o colega entrou na conversa: 
“mas o legal é que ele teve força pra mudar a história dele e 
nós também precisamos ter força pra mudar a nossa”.

olhar inclusivo 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, Fellow da Ashoka Empreendedores 
Sociais e colunista da Revista Reação. É autora 
do livro:  “Caminhos da Inclusão – a trajetória da 
formação profissional de pessoas com deficiência no 
SENAI-SP” (Editora SENAI, 2012), organizou livros; 
tem artigos publicados; participa de eventos no 
Brasil e no exterior. Áreas de competência: Inclusão 
na Educação e no Trabalho.
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A difícil batalha por um emprego

M
uitos argumentos são apresentados para 
a não contratação de pessoas com defici-
ência. Várias empresas alegam que a qua-
lificação dos candidatos é baixa ou que o 
mercado está aquecido, entre várias outras. 

“Na verdade, essas pessoas não são contratadas porque falta 
informação, conhecimento e acessibilidade”, afirma Marinalva 
Cruz, supervisora do Programa de Apoio à Pessoa com De-
ficiência (PADEF), ligado à Secretaria Estadual do Emprego e 
Relações do Trabalho do governo paulista. A supervisora admite 
que há falta mão de obra qualificada no país como um todo, 
não é um problema apenas entre as pessoas com deficiência. 
“Na verdade, esse argumento é apenas uma desculpa para 
não cumprir a lei”, afirma. De acordo com o Censo do IBGE 
de 2010, o Brasil tem 10,2 milhões de pessoas com deficiência com ensino mé-
dio ou ensino superior completo, isso significa que as pessoas não contratadas 
porque existe duas grandes barreiras: atitudinal (preconceito, discriminação, falta 
de informação, entre outras questões) e arquitetônica (falta de acessibilidade). 

O PADEF recebe em média 340 novos cadastros/inscrições de pessoas com 
deficiência por mês e, deste total, 100 conseguem emprego. Para se ter uma ideia, 
desde 1995 quando o Programa foi criado, até agora, foram incluídas no mercado 
de trabalho mais de 14 mil pessoas, sendo 400 de janeiro a abril deste ano. A 
supervisora lembra que, no primeiro ano de funcionamento do programa, apenas 
89 pessoas foram incluídas no mercado formal: “Apesar das barreiras ainda exis-
tentes na sociedade, muitas mudanças já ocorreram e isso tem contribuído com 
o processo de inclusão, porém, ainda existe uma barreira cultural que inviabiliza 
e/ou dificulta as ações de inclusão”. 

São Paulo é o estado que mais emprega pessoas com deficiência, 46,5% do 
total em todo o País, e a meta é atingir 50%. De acordo com os dados da RAIS de 
2012, o Estado tem apenas 106.133 pessoas empregadas com registro em carteira. 

O PADEF tem como objetivo auxiliar tanto as empresas como as pessoas 
com deficiência. Em relação aos candidatos, faz cadastros, avaliações conforme 
perfil profissional, orienta em relação a laudos médicos, encaminha para cursos 

e vagas disponíveis, entre outras 
atividades. Para as empresas, faz 
pré-seleção e encaminhamento de 
candidatos, disponibiliza salas para 
realização de processos seletivos, 
orienta para análise de funções, 
ministra palestras e divulga vagas  
em diversos veículos de comuni-
cação. “Entendemos que  só ha-

verá a efetiva participação das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho 
quando a sociedade mudar a maneira 
de enxergar esta parcela significativa da 
população brasileira, mais de 45 mi-
lhões de pessoas em todo País”, finaliza  
Marinalva Cruz.

As pessoas com deficiência e os em-
pregadores interessados podem ter mais 
informações no site: www.empregasao-
paulo.sp.gov.br 

Ou dirigir-se a um Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT). Para os 
residentes na capital paulista, é possível 
também fazer o cadastro na sede do 
PADEF no centro da cidade.
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Gênero Auditiva Física Intelectual Múltipla Reabilitado Visual Total de pessoas 
com deficiência 

Homens 16.827 33.932 5.987 893 6.201 4.756 68596 
Mulheres 9.064 19.249 2.580 435 3.118 3.091 37537 
Total 25.891 53.181 8.567 1.328 9.319 7.847 106.133 
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Inexistência de pessoas 
com deficiência

D
entre as diversas justificativas adotadas pelas empre-
sas para não contratarem profissionais com deficiên-
cia, a que mais se repete no meio corporativo é o 
seguinte jargão: “temos vagas, mas não localizamos 
profissionais com deficiência !”.

Entre uma exceção e outra, há claro, as que enfrentam as imensas 
dificuldades e atingem o escopo de sua cota estabelecida pelo órgão 
fiscalizador. Ainda que raro, existem também aquelas que, mesmo 
sem a demanda do número de colaboradores estabelecidos pelas 
normativas legais, buscam contratar profissionais com deficiência 
em suas corporações. 

Pensando na repetitividade deste discurso apresentado, bus-
quei com algumas fontes parceiras, uma tentativa de apresentar a 
quantidade de currículos de profissionais com deficiência que estão 

cadastrados em fontes específicas de busca de emprego, para ter-
mos, inicialmente, uma noção viável neste cenário de invisibilidade 
sobre o número de candidatos com deficiência.

Se não existem profissionais com deficiência para preenchimento 
das vagas abertas nas empresas, como é que fontes questionadas 
sobre este levantamento me apresentaram os dados a seguir ?

1ª fonte de dados de currículos de profissionais com deficiência: 

2ª fonte de dados de currículos de profissionais com deficiência:

Naturalmente, seriam necessários apurar mais dados para eviden-
ciar a região, escolaridade, profissão e outros descritivos importantes 
para traçarmos o perfil dos profissionais com deficiência cadastrados 
nestas fontes, que possuem sim, também estes dados complemen-
tares. Mas, minha proposta foi, inicialmente, a de mostrarmos que os 
números de candidatos com deficiência, na 1ª fonte, ultrapassam a 
margem dos 38 mil, sendo que cerca de  32% deles estão cursando 
ensino superior ou já  são graduados. 

Vale ressaltar ainda, que entre estes dados estatísticos, são cerca 
de 25 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, 
conforme ilustrado no quadro a seguir:



empregabilidade

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

A pergunta deve ser invertida e, ao invés de algumas empresas 
perguntarem: “cadê estes profissionais com deficiência ?”, deve-
mos ter um questionamento das  pessoas com deficiência (cerca 
de quase 50 mil profissionais cadastrados em bancos de dados),  
perguntando: “cadê as empresas que querem contratar profissionais 
com deficiência ?”

Por fim, o IBGE reforça os últimos dados sobre a existência da 
PcD no Brasil e, segundo alguns estudos, cada vez mais pessoas 
estão adquirindo algum tipo de deficiência, seja por origem genéti-
ca, doenças e agravos do envelhecimento que acarretam prejuízos 
cognitivos e motores, índice de violência urbana e outros fatores gera-

dores de pessoas com deficiência e pessoas 
reabilitadas para atenderem as exigências da 
cota da Lei 8213/91.

Se pensarmos por este lado, sobre as 
gravidades e fatores geradores de pesso-
as com limitações, certamente no próximo 
censo teremos números assustadores que 
vão desmascarar empresas que se utilizam 
destes jargões infundados para a contrata-
ção, quando a verdade é que usam frases 

prontas como sua defesa para não contratarem profissionais com 
algum tipo de deficiência.
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“BELONGING” em São Paulo/SP

Banco do Brasil lança portal para deficiência visual

Rede Lucy Montoro completa
6 anos de atividades !

O espetáculo circense Belonging traz o tema do “per-
tencimento” – a ideia de aprofundar o que nos conecta 
e nos divide como pessoas. Com a parceria entre as 
companhias Graeae Theatre Company (Londres) e Cir-
co Crescer e Viver (Rio de Janeiro), a equipe estreou em 
Londres, Rio de Janeiro e São Paulo no mês de maio. 
O espetáculo é repleto de técnicas circenses realizadas 
por artistas ingleses e brasileiros com deficiência física 
e sensorial. Auditório lotado, a plateia aplaudiu em pé. 
A Revista Reação esteve presente e parabeniza este 
brilhante trabalho pioneiro !

O Banco do Brasil tem uma Universidade Corporativa (UniBB) 
destinada ao aperfeiçoamento de seus funcionários. Um novo 
portal foi lançado para atender especificamente a quem tem de-
ficiência visual. Um software faz a leitura em áudio do conteúdo 
escrito, desde os cursos adaptados até as atividades colaborativas. 
São 34 cursos adaptados, organizados em trilhas de aprendizagem 
específicas, que abordam diferentes temas, processos de trabalho 
e produtos do Banco. Atualmente, o BB possui em seus quadros 
169 funcionários com deficiência visual, sendo que alguns deles 
participaram da validação desse novo Portal, oferecendo críticas 
e sugestões. Para o vice-presidente de gestão de pessoas e 
desenvolvimento sustentável do BB, Robson Rocha, “o lança-
mento do Portal para Funcionários com Deficiência Visual reforça 
o compromisso do Banco com a inclusão e o desenvolvimento 
de todos os funcionários, produzindo conteúdos em diferentes 
formatos, adaptados às necessidades específicas de cada um”. 

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro, criada pelo Governo do 
Estado de São Paulo, completou em maio 6 anos de atividades, 
com a inauguração de mais uma unidade, desta vez na cidade 
de Santos/SP. Ao todo são 14 centros espalhados pelo estado e 
até o final de 2014 está prevista a abertura de um novo espaço 
em Marília/SP.

Um dos destaques no último ano foi a inauguração do pri-
meiro Laboratório de Robótica e Neuromodulação aplicados à 
Reabilitação, na capital. São José dos Campos/SP, Mogi Mirim/SP 
e São José do Rio Preto/SP também receberam equipamentos 
de robótica para complementar os Programas de Reabilitação. 
Na capital, as unidades da Rede Lucy que compõem o Instituto 
de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP (IMREA HCFMUSP) estão em 
busca da certificação internacional na área de reabilitação, a CARF. 
As unidades da capital paulista são: Vila Mariana, Clínicas, Lapa, 
Umarizal e Morumbi. Para ser atendido nas unidades é necessário 
que o paciente receba do médico da rede pública de saúde o 
encaminhamento para a reabilitação e entre em contato com o 
Departamento Regional da Saúde para agendamento da triagem.

A Universidade Corporativa BB, registrou em 2013, a média de 
72 horas de treinamento por funcionário, totalizando mais de 8 
milhões de horas em atividades de aprendizagem (treinamento 
presencial, a distância, em serviço e bolsas de estudo para ensino 
superior). Na modalidade presencial, a UniBB promoveu 2.206 
cursos, promovendo a capacitação de mais de 45.000 funcionários 
nessa modalidade de treinamento. 
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A “Lei de Contas” e o difícil 
mercado de trabalho para
pessoas com deficiência

A
té recentemente, eu considerava irretocável o Art. 
93 da Lei 8.213/91 – chamada Lei de Cotas – 
com os famosos 2 a 5% de pessoas com deficiên-
cia em empresas com mais de 100 funcionários, 
principalmente diante de investidas, como a do 

Senador Sarney, que visavam a sua flexibilização – o que abriria 
portas para um sem número de mudanças em que a parte mais 
fraca certamente sairia perdendo, ou melhor, deixando de ganhar 
a possibilidade de ser incluída. 

Mas, depois que as pessoas com visão monocular passaram 
a ter equivalência aos cegos por um lobby ainda não explicado e 
que ficou claro que a maior parte das empresas apenas cotejaria 
entre a possibilidade de multa – quando e se o fiscal aparecer – 
além da contratação de cidadãos que parecem julgar um estorvo, 
venho chamando essa de “Lei de Contas” (e não de Cotas) e agora 
penso que muito deve ser modificado, porque desmoralizada essa 
lei já está. 

Pelo menos é isso que, dentre outros, confirma o estatístico 
Paulo Tadeu, com deficiência visual, que escreve: “tenho graduação, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas não consigo vaga. Meu 
CV é rejeitado quase que automaticamente...”.  Ele também se refere 
a propostas salariais recebidas que não pagariam nem o transporte 
público para cargos em função dos quais ele talvez nem precisasse 
ser alfabetizado. Se por um lado estão sendo contratadas pessoas 
que jamais estariam no mercado de trabalho sem as cotas – es-
pecialmente as com deficiência intelectual – por outro, diante dos 
salários oferecidos, só podem trabalhar aqueles sustentados por 
terceiros, geralmente família, o que é um contrassenso. 

Sabemos que, por motivos diversos, multas podem até invia-

bilizar uma empresa, mas, com 
relação às cotas para pessoas 
com deficiência, essa probabi-
lidade é muito pequena e, na 
maioria das empresas, nem 
cócegas fazem. É só pensar a 
razão de prosperarem consul-
torias em outras áreas, como a 
ambiental – com multas bem 
menos brandas – e as dificul-
dades de uma consultoria na 
área da pessoa com deficiência, 
exceto se essa ocorrer ampa-

rada por muitas bajulações, especialmente junto à área pública. 
Tive a felicidade de ser convidado para um verdadeiro “evento 

de resultado”, já que foi um simpósio que gerou um qualificado 
debate e documento final – a “Carta de Brasília” – que servirá de 
guia para as ações especialmente do Ministério Público Federal 
–  MPF, que o realizou entre 24 e 25 de abril, em parceria com a 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC e da Fun-
dação Procurador Pedro Jorge – FPF. Propostas de avanços com 
relação a temas como “reserva de vagas”, “cotas” e “ambiente de 
trabalho” constam do documento, que pode ser encontrado no link: 

http://simposioinclusao.blogspot.com.br/2014/04/propos-
tas-aprovadas-no-simposio.html#more

Vale a pena conhecer, divulgar e não poupar esforços para 
que não fique só no papel. 

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

por Flávio Scavasin
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uma cidadania fundada em direitos tem consequências 
nefastas para as pessoas com deficiência. Tudo isso con-
jugado com as barreiras no acesso à educação e ao 
mercado de trabalho, cerceia-lhes a possibilidade de uma 
vida autônoma e independente, tornando-os, em grande 
contingente, presas da rede assistencialista. 

A inexistência de políticas públicas globais voltadas para 
o segmento e os parcos apoios pecuniários e serviços 
disponibilizados, não conseguem fazer frente às reais ne-
cessidades das famílias e dos indivíduos com deficiência, 
fazendo com que o Estado transfira a responsabilidade 
para as organizações não governamentais, que tem assu-
mido importante papel na manutenção de serviços sociais 
e de apoio às famílias.

Robert Drake, em análise da evolução das políticas 
públicas para pessoas com deficiência na Inglaterra e nos 
EUA, sinalizou que existem quatro tendências evolutivas 
das políticas para o segmento: 

Confinamento: tendência vivenciada na fase em 
que a sociedade acredita numa incapacidade total do 
indivíduo (invalidez), colocando-o a margem social. 
Esta tendência impõe ao individuo uma convivência 
limitada ao ambiente familiar ou institucional;
Compensação: é quando o Estado se manifesta 
com compensações pecuniárias ou por subsídios para 
permitir e propiciar inclusão. Essa forma de compen-
sação deve ser aplicada numa política que permita 
o crescimento individual, valorizando a pessoa, seu 
potencial e suas competências;
Cuidado: é quando o Estado adota uma política 
ofertativa de serviços direcionados e subsídios de 
apoio. Essa política deve atender às necessidades 
do indivíduo em serviços que a sociedade ainda não 
consegue disponibilizar a todos de forma acessível; 
Cidadania: é a fase em que a sociedade percebe o 
indivíduo como um cidadão, antes mesmo de perce-
bê-lo como uma pessoa com deficiência. Nesta fase, 
as políticas de compensação e cuidado são reduzidas 
e focadas em situações específicas, principalmente 
voltadas para as deficiências com maior grau de in-
capacidade. Enquanto se espera que a tendência de 
confinamento não exista mais para nenhum tipo de 
deficiência, mesmo as mais severas.

direito

Tendência das Políticas 
para PcD no Brasil

O 
recente e frágil estado democrático 
brasileiro – produto “das Diretas Já” 
– tem o seu desenvolvimento base-
ado em políticas voltadas ao poder 
econômico, ao interesse de grupos 
e dos próprios partidos políticos. A 

economia está pautada pelo consumo excessivo do 
governo. Hoje a máquina pública consumista cresce 
num ritmo que equivale ao dobro do crescimento 
do setor produtivo, num inchaço progressivo e do-
entio, que acabará por colocar em risco o processo 
democrático. 

Uma democracia permeada pela corrupção e in-
competência que gerou um Estado pouco eficiente, 
caracterizado por baixos níveis de proteção social 
– até porque as redes de proteção têm finalidades 
eletivas.  Estas características do estado democrático 
brasileiro têm reflexo direto nas políticas voltadas para 
as pessoas com deficiência. As políticas assistivas, de 
cunho meramente eleitoreiro, têm colocado a grande 
maioria das pessoas com e sem deficiência no limiar 
da pobreza, determinando exclusão e atraso social.

Os serviços colocados à disposição das pesso-
as com deficiência não transitam pelo campo dos 
direitos e da cidadania, como essenciais para o de-
senvolvimento do indivíduo e da sociedade, mas se 
apresentam como uma rede de segurança que capta 
as pessoas com deficiência de acordo com critérios 
da necessidade e da elegibilidade. A afirmação de 
uma “cidadania assistencialista” em detrimento de 

por Geraldo Nogueira
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No Brasil, essas tendências coexistem no tempo 
através de diferentes políticas. O advento da Consti-
tuição de 1988, o restabelecimento da democracia, 
ainda que comprometida, e a incorporação de uma 
política de proteção social, permitiu o surgimento 
simultâneo das três últimas tendências. Até porque 
a tendência ao confinamento independe de qual-
quer ação, aliás, existe mesmo por falta de ação. Em 
nosso País, a tendência por compensação, da forma 
mais categórica, resultou da concessão do Benefício 
da Prestação Continuada (BPC), surgido em 1993 
através da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
sendo efetivada a partir de 2001 com a expansão dos 
programas sociais instituídos pelo Governo Federal 
para transferência de renda. A tendência para o cui-
dado é a mais deficitária nas políticas para pessoas 
com deficiência no Brasil, uma vez que é costume 
do Estado transferir para as organizações não gover-
namentais a responsabilidade pelo ofertamento de 
serviços direcionados ao segmento. Presentemente, 
o Programa Viver sem Limites é uma promessa de 
resgate desse débito do Poder Estatal. 

A tendência para a cidadania surgiu em 1988, junta-
mente com a Constituição Federal, e se expandiu numa 
rica legislação em favor das pessoas com deficiência 
– o que levou o Brasil a ser reconhecido como um dos 
países com a legislação mais inclusiva das Américas. 
Este reconhecimento veio através de “Monitoramento 
Internacional dos Direitos dos Deficientes”, realizado 
pelo Centro para a Reabilitação Internacional e divul-
gado em reunião da ONU em 2004. 

A boa avaliação do Brasil se baseou, principalmente, 
na complexidade da legislação brasileira voltada para o 
segmento, que proíbe discriminação, estabelece cotas 
para o mercado formal de trabalho e prevê garantias 
constitucionais de apoio financeiro. No entanto, infeliz-
mente, o fato de ter uma legislação inclusiva exemplar 
não tem significado que a realidade cotidiana das pes-
soas com deficiência no Brasil esteja seguindo o que 
estabelece as leis.

A característica mais marcante na tendência das 
políticas voltadas para as pessoas com deficiência tem 

sido justamente a ausência de uma política global. Com 
efeito, as políticas têm-se centrado em aspetos particu-
lares da deficiência, sendo apenas recente a inclusão 
de perspectivas mais abrangentes e integradas através 
do Programa Viver Sem Limites do Governo Federal. 
Programa este que se propõe a ações de políticas cuja 
tendência seja para o cuidado. No entanto, dada à 
dimensão continental do País e o descompromisso de 
muitos estados e municípios com esta causa, o progra-
ma ainda é uma boa promessa e não uma realidade. 
Assim, políticas paralelas, provenientes de diferentes 
instâncias de decisão, vão coexistindo temporal e terri-
torialmente, mas sem ligação entre si, gerando falhas, 
duplicações e desgastes. Por vezes, muitas destas po-
líticas nem tem uma definição clara de seus objetivos.

 A despeito de tudo isso, a vida das pessoas com 
deficiência continua cerceada por um conjunto de bar-
reiras físicas, econômicas, sociais e atitudinais que as 
impedem de exercer os seus direitos de cidadania e 
de ascender a uma vida autônoma e independente 
como qualquer cidadão. A mudança deste quadro só 
será possível diante da unicidade das políticas voltadas 
para o segmento e de seu comprometimento com a 
emancipação social do indivíduo, levando-se em conta 
a realidade de seu cotidiano. Somente assim, poderá 
operar uma efetiva transformação na vida das pessoas 
com deficiência no Brasil, o que nos permitirá avançar 
na tendência por cidadania.

Robert Drake
Drake, Robert (2001), 

Welfare States and Disa-
bled People, In G. L. Albre-
cht et al. (Eds.) – Hand-
book of Disability Studies, 
Londres: Sage, pp. 412-
426.

direito
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Mundialito de Power Soccer
chega ao Brasil !

P
ela primeira vez na América do Sul, a competição 
foi realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 02 
e 04 de maio. O I Mundialito da modalidade, 
organizado pela Associação Brasileira de Futebol 
em Cadeira de Rodas (ABFC), teve a participação 

das seleções do Brasil, Argentina, Uruguai, Canadá, Austrália 
(convidada) e Estados Unidos.

A seleção norte-americana foi a grande vencedora do Mun-
dialito, além de ser bicampeã da Copa do Mundo da modalida-
de. O segundo lugar ficou com a Austrália e o terceiro com o 
Canadá. A estreante seleção brasileira acabou em quarto, após 
partida muito disputada com o Canadá: o jogo terminou em 2 
a 2, houve prorrogação e a decisão foi nos pênaltis. 

Os atletas que representaram o Brasil são do Rio de Ja-
neiro/SP (equipes Clube Novo Ser e Rio de Janeiro Power 
Soccer) e de Curitiba/PR (Special Fênix e QuatroporQuatro). 
Na escalação: Bernado Borges, Darci Meneguelo, Lucas Dutra 
Fernandes, Marim Ribeiro, Rafael Lellis Leite, Wilson Mateus 
Ribeiro Oliveira, Raphael Amaro Gregorio e Ramon Freitas.

Ramon, de 23 anos, recebeu premiação especial por ser o 
primeiro atleta sulamericano de Power Soccer. Ele superou a 
depressão depois que conheceu o esporte. “O Power Soccer 
é minha vida”, resumiu. O Uruguai ficou com duas premia-
ções: o troféu fair play, para a seleção, e de melhor jogador 
da competição com o atleta Juan Platero.  

Já o troféu de artilheiro, ou melhor, artilheira, ficou com a 
goleadora Natalie Russo, da equipe campeã. Ela marcou 19 
gols em 7 jogos: “Jogo Power Soccer há 10 anos. No início 
não queria jogar, mas quando entrei em quadra e conduzi 
a bola pela primeira vez não voltei mais  atrás”, relembra a 
atleta, que conta ter se tornado muito mais independente 
e ter conhecido melhor a si mesma depois que começou a  
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praticar o esporte.
O governador do Estado Luiz Fernando Pezão e o ex-

-jogador de futebol, Zico, que apadrinhou o esporte no Brasil, 
prestigiaram o evento. Os dois até bateram bola. “Fico muito 
feliz de toda a federação ter escolhido o Rio de Janeiro para 
sediar o Power Soccer aqui, e torcer para que rapidamente a 
modalidade vire paralímpica”, afirmou Pezão.

Já Zico destacou a importância do esporte como motivador 
para outras pessoas com deficiência: “É uma modalidade que 
está sendo criada. Uma opção grande de motivação e de 
superação para essas pessoas. Tive  oportunidade de meses 
atrás dar o pontapé inicial na final do  brasileiro. Acho que 
para esses meninos vai ser  fundamental esse intercâmbio 
e motivação da criação dessa nova modalidade para que 
outras pessoas possam se motivar também a praticar  o 
Power Soccer”.

A modalidade
O Power Soccer é jogado por quem utiliza cadeiras de rodas 

motorizadas  no dia a dia e é uma das poucas modalidades 
paradesportivas que possibilitam a participação de pessoas 
com deficiências severas como a  tetraplegia, distrofia mus-
cular e a paralisia cerebral, por exemplo.

Ele é conhecido na América do Norte, América do Sul, 
Europa, Ásia e  Oceania e praticado em cerca de 30 países, 
segundo a Federation  Internacionale de Powerchair Football 
Association (FIPFA), federação  internacional que rege o 
esporte.

A partida é disputada em dois tempos, de 20 minutos cada, 
com 10 minutos de intervalo. A bola tem diâmetro de 32,5 
cm (1,5 vezes a bola de futebol tradicional) e a idade é livre 
para ambos os sexos.



F-TWISTER
Um dispositivo inteligente!

Rua Najla Carone Goedert, 27 Passa Vinte - Sala 916
CEP. 88.132-150 Palhoça – SC

www.focacciagroup.com.br
contato@focaccia.net

F-TWISTER 
é uma base giratória opcional projetada para o elevador Fiorella.
Graças a este inteligente dispositivo é possível girar o teu Fiorella para dentro ou para fora 
do veículo.
Este acessório foi projetado para os Taxista e para as Associações mas se tornou o opcional 
mais querido das famílias também.

Aproveite todo o espaço ao teu redor!
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Nanismo

F
iquei chocada comigo mesma ! Imaginem que, 
depois de tanto lutar pela conscientização da aces-
sibilidade ATITUDINAL, foi que tomei conhecimento 
suficiente para entender o viver diário da pessoa 
com nanismo. Então, concluí: como são vis os nos-

sos gestores/governantes. Causas de Estado são tratadas com 
politicagem ordinária... Afinal, temos ou não temos Secretário 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Secretário estadual e municipal ?  O que essas pessoas fazem ?

Assim como eu, penso que muitos humanos desconhecem 
ou sabem quase nada sobre o assunto, pelo que passo a 
trocar as situações práticas para a necessária, humana e legal 
conscientização. Em síntese: um por todos e todos por um !

Desde 2004, através da Lei 5.296, o nanismo foi conside-
rado deficiência, contudo, para essas pessoas, a acessibilidade 
física é ZERO. Para elas, enquanto invisíveis, sociedade e gesto-
res vão fazendo “gambiarras” nas adaptações/acessibilidades 
existentes para os cadeirantes, numa demonstração inequívoca 
de que o pouco caso das autoridades é, no mínimo, irritante. 
Todavia, se os administradores nem sabem que erram, como 

corrigir a rota do navio ? Precisamos de campanhas educativas; 
muitas campanhas. Volto a insistir que os gestores necessitam 
de curso, antes das respectivas posses, sobre as acessibilidades. 
Atitudinal é a saída.

Por ser a solidariedade um sentimento - dos mais nobres - é 
que sugiro aos amigos leitores que se coloquem no lugar da 
pessoa com nanismo nas singelas situações do dia a dia... e 
se vocês se vissem...

Num ir e vir sem qualquer independência num transporte 
público sem qualquer qualidade; mais especificamente num 
ônibus a começar pelos pontos. É que a pessoa com nanismo 
tem passos curtos, pelo que a distância de um ponto para o 
outro torna-se, fisicamente, deveras desgastante. Aliás, também 
sente a mesma desumanidade o idoso, a gestante dias antes 
do parto, pessoas com limitação física temporária... e na hora 
de puxar/tocar a campainha para desembarcar... sempre tendo 
que passar por humilhações !

Nos terminais de ônibus em geral, rodoviárias, estações 
dos trens e Metrô, onde haja necessidade de travessias até o 
destino do embarque inexiste acessibilidade, valendo dizer que 
o deslocamento da pessoa com nanismo torna-se insultuoso, 
já que precisa pedir ajuda a terceiros ou, se decidir fazer um 
enduro no asfalto, corre sério risco de ter violada a sua inte-
gridade física, ante a dificuldade de passar de um lado para 
o outro.... e as estações de trem que tem uma altura de mais 
de 30 cm para o embarque/desembarque ?

Pronto, ufa, ônibus parado: mas e a subida dos gigantescos 
degraus ? E para passar pelas roletas altas, conseguir segurar 
nos locais próprios; firmar as mãos nas cadeiras, tendo os 
braços curtos, até o encontro da que está à frente ? E apoiador 
para os pés que ninguém jamais ouviu falar ? Sabido é que 
pés balançando, por longo percurso, causam problemas de 
circulação; daí é que a pessoa com nanismo em viagens longas 
fica com a saúde comprometida; sem falar nos banheiros a 
bordo sem as cabíveis adaptações.

Falando em banheiro, em regra, qualquer um que compo-
nha ambiente de uso coletivo não está pronto para receber, 
com dignidade, a pessoa com nanismo. Por ilustração, na hora 
de lavar as mãos a pia é alta demais... o vaso também... e a 
pessoa tem que sair sem a higiene usual, condizente com os 
impostos que igualmente recolhe aos cofres públicos.

Agora vamos imaginar a pessoa com nanismo tendo que 
guardar pertences sobre os assentos em ônibus, avião, trem... 
eternamente pedindo ajuda... aquilo que é opcional às pessoas 
sem deficiência passa a ser imposto aos diferentes.

Passando aos supermercados, novos transtornos ! Inexistem 

por Deborah Prates
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adaptações para o alcance de produtos nas prateleiras mais 
altas... mais ajuda de terceiros, sem contar a paciência/tole-
rância do cliente que tem que ir atrás de uma “boa alma” que 
trabalhe no local para a retirada do bem... para pagar, outro 
sufoco no caixa alto... para ensacar as mercadorias só pressão 
dos empregados e da sociedade que tem pressa... Os balcões 
comumente têm altura incompatível para os que possuem 
baixa estatura... shoppings, feiras livres, padarias, bancos... 24h 
dia em total desafio... interminável pesadelo !

Há que ser considerado, apesar da tecnologia crescente, PcD 
que necessitam usar orelhão para um contato urgente e que 
ficam frustrados pela altura em que se encontram, em total 
desrespeito aos que medem, no máximo 1,50 m de altura. 
Até para pegar dinheiro em caixas eletrônicos é um transtorno 
! Ora, como se a PcD é consumidor e paga por esse serviço 
? Serão uns menos consumidores que outros... mas, a lei fala 
em igualdade ! Triste percebermos uma realidade onde as leis 
são desrespeitadas pelos próprios gestores.

Amigos, coloquem-se nos lugares das pessoas com na-
nismo, interagindo com as imagens mostradas no vídeo de 
Priscila Menucci, onde está estampado o contexto narrado. 
Para os que têm olhos para ver, sem dúvida alguma, ficarão 
consternados; desalentados: 

https://www.youtube.com/watch?v=YDxGlmC7p_w
A despeito do lamentável conjunto de circunstâncias rela-

cionadas, no que tange a empregabilidade, as pessoas com 
nanismo estão na frente dos cegos e cadeirantes, já que são 
diminutas as adaptações que o empresário tem que fazer no 
meio-ambiente do trabalho. Logo, para fins de preenchimento 
de vagas para atender a Lei de Cotas, as pessoas com nanismo 
caminham melhor.

Perceptível é que as diversidades existem na natureza como 
são e não como a coletividade gostaria que fossem, pelo que 
hão que ser contempladas com idênticas oportunidades. Com 
meus olhos cegos consigo enxergar que “deficiente” é o nosso 
Brasil que não está preparado para nos recepcionar. Fato é 
que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência é solenemente IGNORADA pelos três Poderes; assim é 
que gestores de toda ordem, juízes, promotores, defensores, 
parlamentares... desconhecem o maravilhoso Artigo 8 desse 
significativo diploma legal. Incluir é processo de construção de 
sociedade igual para todos; mas será que uns são mais iguais 
que os outros ?

artigo notas

Trabalho temporário tem reserva
de vagas na capital paulista

Projeto enviado pelo prefeito Fernando Haddad à Câmara 
Municipal paulistana, em maio último, pede alteração da Lei 
Municipal Nº 10.793/89, que trata da contratação, pela Prefei-
tura, de funcionários para atender necessidades temporárias de 
excepcional interesse público. O novo texto prevê a reserva de 
5% a 10% das vagas para pessoas com deficiência. De acordo 
com a Lei 10.793, as contratações em caráter temporário po-
dem acontecer em situações de emergência; necessidade de 
pessoal (em decorrência de dispensa, demissão, exoneração, 
falecimento e aposentadoria, nas unidades de prestação de 
serviços essenciais, estando em tramitação processo para re-
alização de concurso), campanhas de saúde pública, prejuízo 
na prestação de serviços essenciais, calamidade pública, ou 
em enchentes, incêndios, epidemias e surtos. Em dezembro 
do ano passado, o prefeito lançou o Plano Municipal de Ações 
Articuladas para a Pessoa com Deficiência - São Paulo Mais 
Inclusiva, que assegura uma política pública consolidada na 
cidade de São Paulo e atende as diretrizes estabelecidas no 
Plano Nacional Viver Sem Limite, do governo federal. O plano 
reúne 70 ações a serem executadas por 20 secretarias mu-
nicipais até 2016 e tem cinco eixos: Acessibilidade; Atenção 
à Saúde; Acesso à Educação, Cultura e Esporte; Trabalho; e 
Inclusão Social e Cidadania.

Mercur completa 90 anos
e se destaca na área da saúde

No início, a empresa dedicava-se à produção de artefa-
tos com borrachas e reparos de pneus. Criada em junho 
de 1924, em Santa Cruz do Sul/RS, pelos irmãos Carlos 
Gustavo Hoelzel e Jorge Emílio Hoelzel, com o tempo di-
versificou sua linha de produtos. Um dos mais lembrados 
até hoje é a borracha de apagar, reconhecida pela figura 
do deus Mercúrio, criada em 1938. Hoje desenvolve linhas 
para educação, artesanato, revestimento e saúde, em que 
exibe vários produtos que são usados por pessoas com 
deficiência, como almofadas antiescaras e terapêutica, 
ataduras elásticas, andador de alumínio, assento sanitário 
elevado, banco dobrável para banho, barras de apoio e 
bengalas, entre outros. Empregadora direta de cerca de 
550 colaboradores, a Mercur detém um portfólio de mais 
de 1,5 mil itens em suas áreas de atuação.
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Universidade paranaense fornece órteses e próteses gratuitas

O projeto “Órtese e Prótese”, desenvolvido pelo curso de fisio-
terapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 
em Guarapuava/PR, funciona em parceria com o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e com outros cursos da área de saúde da institui-
ção. Iniciado em 2003, já realizou mais de 74 mil atendimentos. 
Oferece gratuitamente órteses, próteses e meios de locomoção 
auxiliares para pessoas que tiveram partes do corpo amputadas 
ou que perderam os movimentos de algum membro.

Entre as patologias mais atendidas estão as relacionadas a 
complicações decorrentes do parto - as paralisias cerebrais - e as 
amputações de membros inferiores ocasionados por traumas, 
diabetes ou vasculopatias. O programa da UNICENTRO atende 
atualmente a 20 municípios pertencentes a 5ª Regional de Saúde 
do Paraná, que abrange a região central do estado, e já entregou 
1.725 órteses, próteses e meios de locomoção. Além desse for-
necimento, o projeto realiza a prescrição, avaliação, adequação, 
treinamento e o acompanhamento de pessoas com deficiência 
física natural ou adquirida. O programa também visa a reinserção 
dos pacientes com deficiência a uma vida normal, de acordo com 
a professora coordenadora do projeto, Maria Regiane Trincaus. 
Segundo a coordenadora, atualmente são atendidos uma média 

de 35 novos pacientes por mês, além dos que já estão cadastra-
dos. Entre os equipamentos mais fornecidos estão os andadores, 
bengalas e muletas. O projeto fornece, também, calçados espe-
ciais, palmilhas, coletes, talas, tutores, cadeiras de rodas especiais 
e adaptações para o banho, em cadeiras e em carrinhos. Os 
atendimentos são no campus Cedeteg da UNICENTRO, na Vila 
Carli, em Guarapuava/PR. Todos os procedimentos são gratuitos.
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Nova tecnologia para implantes auditivos chega ao Brasil

Centro Paralímpico Brasileiro é esperado para 2015

O primeiro sistema de implan-
te ativo de condução óssea do 
mundo, chamado Bonebridge, 
foi apresentado no último mês 
de abril, em Salvador/BA, duran-
te o Four Otology, congresso do 
setor de soluções auditivas im-
plantáveis no país. Lançado pela 
MED-EL, a tecnologia ajuda as 
pessoas com perda de audição 

condutiva resultado, por exemplo, de malformações do ouvido 
externo ou doença do ouvido médio, e que não possuem 
benefícios com os aparelhos auditivos convencionais, assim 
como pacientes que têm perda auditiva de um ouvido só (per-
da unilateral). Até então, a única alternativa para os pacientes 
nessa situação era um tipo de implante de condução óssea 
que apresentava resultados audiológicos positivos, mas com 
taxa alta de complicações após a colocação. No caso de outros 
sistemas, o acompanhamento clínico e o manejo para o paciente 
são relativamente caros, ao contrário do Bonebridge, que pode 
ser manipulado facilmente, pois não perfura a pele, evitando 
possíveis complicações. O sistema inovador desenvolvido pela 

Localizado no Parque Fontes do Ipiranga, na capital paulista, 
o centro é pioneiro no país e pretende ser o primeiro em exce-
lência na América Latina. Atualmente em construção,  deverá 
ser o principal legado dos Jogos Paralímpicos de 2016 no Brasil, 
oferecendo treinamento, competições, intercâmbio e cursos para 
técnicos, árbitros, gestores e profissionais do esporte. As instala-
ções esportivas indoor e outdoor serão utilizadas em 14 moda-
lidades paralímpicas: atletismo, basquete, esgrima, rúgbi e tênis 
em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de 5 (para cegos), 
futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, halterofilismo, 
judô, tênis de mesa e vôlei sentado. Além disso, terá uma área 
residencial com alojamentos, refeitório, lavanderia e um setor 
administrativo com salas, auditórios e outros espaços de apoio. 
A inuguração deve ocorrer no próximo ano. Sua inauguração 
deve ocorrer no próximo ano. A concentração de modalidades 
em um só local é inspirada em países como Ucrânia, China e 
Coreia do Sul, que adotaram o mesmo modelo e obtiveram 
sucesso na preparação de atletas e seleções. A área construída 
está projetada em 94 mil metros quadrados. Em abril último, 16 
atletas do Time São Paulo-2014 assinaram os contratos no local 
da construção do Centro. No total, o grupo conta com 34 atletas, 
seis atletas-guia e 23 profissionais das áreas técnica, administra-

MED-EL oferece vantagens tanto para os pacientes, quanto para 
os cirurgiões, pois não necessitam de acesso cirúrgico para o 
ouvido médio. O Bonebridge é implantado por meio de uma 
intervenção simples, que dura menos do que uma hora, na qual 
o implante se ajusta de forma flexível na estrutura anatômica do 
crânio, na área pós-auricular. Uma vez que a intervenção está 
cicatrizada, o processador de áudio é posicionado e ativado. O 
Bonebridge é colocado sob a pele e funciona sem causar dor ou 
incomodo decorrentes da pressão do aparelho. Além disso, ofe-
rece benefícios estéticos diferenciados e pode ser discretamente 
escondido embaixo do cabelo. A bateria deve ser substituída 
semanalmente e o dispositivo pode ser utilizado tanto no lado 
direito, como no lado esquerdo. Recentemente, foi aprovado 
pela União Europeia para crianças acima de cinco anos. O dis-
positivo consiste de dois componentes: um implante compatível 
com ressonância magnética de até 1,5 Tesla e um processador 
de áudio Amadé BB, que incorpora a mais avançada tecnologia 
de processamento de sinal. Tem 16 bandas de frequência e 8 
canais de compressão, que melhora a qualidade de som graças 
à aplicação de diversas tecnologias de processamento do sinal. 
A MED-EL tem sede principal em Innsbruck (Áustria) e seus 
produtos estão espalhados por cerca de 100 países.

tiva e médica, como fisioterapeuta, nutricionista, massoterapeuta 
e psicóloga. O grupo trabalha com nove modalidades: atletismo, 
bocha, canoagem, judô, natação, remo, tênis de mesa, tênis em 
cadeira de rodas e vela adaptada.
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Pedro Janot

N
o último mês de abril chegou às 
livrarias o livro “Maestro de Voo: 
Pedro Janot e Azul - Uma Vida em 
Desafios”, uma biografia-perfil do 
executivo, escrito por Edvaldo Pe-

reira Lima e lançado pela Editora Manole. Bastante 
conhecido nos meios empresariais, Janot passou 
pela Mesbla, Lojas Americanas, Richards, Zara, Pão 
de Açúcar e ajudou a criar a Azul Linhas Aéreas, 
sendo seu primeiro presidente. 

Em 2011, aos 51 anos, quando presidia a 
companhia aérea, estava exausto com o ritmo do 
trabalho, acima do peso, e resolveu aproveitar o 
feriado de 15 de novembro para relaxar com a 
família em um sítito em Joanópolis/SP. Saiu com 
um amigo para andar a cavalo, um animal dócil 
e sem problemas. A última coisa que lembra 

executivo reinventa sua vida

37



38

foi de um “apagão”: ele simplesmente 
caiu de cabeça, sem esboçar nenhum 
movimento. No dia seguinte, no hospital, 
acordou sem movimento do pescoço 
para baixo, pois sofreu uma lesão na co-
luna, nas vértebras C3 e C4. Aí começa 
uma mudança radical, em que precisou 
recriar a carreira e se eleger “presidente 
da própria cura”. A rotina, que incluía sair 
de casa às 6h e voltar às 21h, no que 
ele chama de sua terceira startup (início 
de uma empresa e colocação em fun-
cionamento), foi totalmente quebrada. 

Depois de 45 dias no hospital, ele 
conta que passou a enfrentar sua quarta 
startup: “Com a  junta médica que se 
formou no acidente, contratamos  fisio-
terapeutas e terapeutas ocupacionais 
com linhas de trabalho diferentes e com-
plementares. Essa foi uma tarefa que 
me ocupou e colocou a minha cabeça 
para funcionar. Não me afastei comple-
tamente das minhas atividades na Azul. 
Muitas reuniões passaram a acontecer 
aqui em casa”, explica Janot.

Uma das principais diferenças, para 
quem não ficava quase nada em casa, foi 
justamente o fato de passar 24 horas por 
lá. Para ele, foi a adaptação mais intensa, 
não só pessoalmente, como para toda a 
família. “A Débora, minha mulher, virou 
copiloto de um time de múltiplas com-
petências. Num segundo momento, por 
conta das demandas intensas da fusão 

de empresas e realizar palestras sobre 
gestão. Está nos ajustes finais para sair 
a campo, depois da Copa do Mundo. 
Sua grande expectativa para o futuro 
é conquistar independência. “Não im-
porta de que maneira e é para isso que 
estamos trabalhando. Os médicos que 
me acompanham no Brasil e que con-
sultamos nos EUA disseram que serei 
independente. A caminhada é longa, 
já faz 2 anos e meio e continuo com 
ganhos diários de movimento e sensi-
bilidade”, afirma.

E o que ele acha da questão da aces-
siblidade para pessoas com deficiência, 
agora que vive o problema ? “Na Azul, 
era e é uma das preocupações. Agora 
tudo se amplificou, porque estou sentin-
do na pele. Na sociedade sempre temos 
o que melhorar, e sempre muito. Voltar 
o olhar para a necessidade do outro é 
o que legitima nossos relacionamentos. 
Portanto, deve ser sempre prioridade. E, 
no Brasil, temos ainda muito o que fazer, 
mas já começou nas cidades com mais 
recursos “. 

com a TRIP, decidimos que seria mais 
interessante passar para o Conselho e 
trabalhar com um foco mais direcionado 
para algumas das questões da empresa 
e passei a ter mais flexibilidade para os 
tratamentos”, lembra.  

A rotina hoje é de cinco horas de 
fisioterapia diárias, cuidados com ali-
mentação e suplementos 
alimentares. Ele conta 
que está sempre bem 
acompanhado por uma 
equipe de enfermeiros 
e pela família “e, é cla-
ro, pelo telefone, instru-
mento básico para tocar 
os novos projetos”. Janot 
conta que uma coisa 
não mudou: o clima de 
bom humor que sempre 
teve: “É isso que garante 
o sucesso nas startups 
e nessa mais ainda. Na 
minha recuperação, olho 
o dia seguinte, já nos 
meus projetos continuo 
olhando para frente”.

Aliás, projetos é que 
não faltam: pretende 
lançar uma consultoria 
de alto padrão para o 
mundo fashion, além de 
prestar serviços de co-
aching para presidentes 

lição de vida
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Receita Federal oferece atendimento 
gratuito e com agilidade para pessoas 

com deficiência em São Paulo

D
urante a REATECH 2014, um dos estandes mais 
visitados e procurados pelo público visitante 
foi o da Receita Federal, que contou com uma 
equipe muito atenciosa e animada, que durante 
os 4 dias de evento, atendeu a todos os que 

por lá passaram, dando informações sobre os mais diversos 
assuntos, de declaração de imposto de renda até isenções 
para compra de automóveis por pessoas com deficiências.

Para Gioia Tumbiolo Tosi, coordenadora do Programa de 
Educação Fiscal no Estado de SP da Receita Federal, a partici-
pação na REATECH vem sendo uma experiência importante e 
gratificante para o órgão. “Nós temos nesse programa diversas 
atividades... uma delas é a participação em feiras. E a REATECH 
sempre nos interessou muito por conta da isenção de IPI e 
IOF na aquisição de veículos por PcD, e também porque a 
feira é em abril, o mês do Imposto de Renda. As pessoas com 
dificuldade de locomoção são facilmente atendidas durante a 

feira e podem tirar suas dúvidas diretamente conosco”, conta. 
Especificamente sobre a questão das isenções para compra 

do carro 0Km, a coordenadora explica que, hoje, a Receita 
Federal conta com um Grupo de Trabalho unificado composto 
por técnicos de todo o Estado de São Paulo, que analisa os 
pedidos de todas as regiões do interior e capital paulista. 
“Como a demanda da capital era muito grande, os processos 

Gioia Tumbiolo Tosi e Luiza Helena Marotta
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poderiam demorar até 6 meses. E no 
interior, saiam em uma semana. Não era 
justo. Portanto, formou-se esse grupo de 
trabalho regional, que com a ajuda da 
facilidade que a tecnologia proporciona 
– toda documentação é digitalizada e 
pode ser vista pelos técnicos e analisa-
das online - o processo ficou mais fácil 
e ágil. Esse grupo unificou os pedidos de 
isenções e analisa todos de uma vez, ao 
mesmo tempo, dentro do Estado de SP. 
Fazendo com que os processos se resol-
vam mais rapidamente. Agora, munidos 
dos documentos necessários – cuja lista 
está disponível no site da Receita Federal 
– www.receita.fazenda.gov.br – a pessoa 
procura um Posto da Receita Federal no 
Estado de São Paulo, mais próximo de 
sua residência, protocola seu pedido e 
solicita diretamente as suas isenções, 
sem mesmo precisar da ajuda de um 
despachante”, afirma Gioia Tosi. 

“A quantidade média dos pedidos 
de isenção de IPI e IOF, que abrange 
os pedidos de pessoas com deficiên-
cia e taxistas, é de 3.800 pedidos por 
mês, sendo que cerca de 2.400 pedidos 
são feitos por pessoas com deficiência. 
Desses, o percentual de processos cuja 
análise é feita de forma conclusiva, em 
razão da documentação necessária es-
tar completa, é de 84% dos pedidos. 
Assim, em 16% dos casos é encami-
nhada uma intimação para apresentar 
documentação complementar. O motivo 
mais comum para o indeferimento do 
pedido é o laudo de avaliação médica 
não estar em conformidade com a le-
gislação, principalmente em relação à 
unidade emissora do laudo e à descrição 

adequada da deficiência 
prevista em lei”, comenta  
Francisco José Branco 
Pessoa , Delegado da 
Receita Federal em Soro-
caba/SP e Coordenador 

Estratégico da Equipe de Isenção de IPI 
e IOF da 8ª Região Fiscal, que compre-
ende o Estado de São Paulo. Segundo 
ele, atualmente são 27 servidores traba-
lham na equipe regional, com dedicação 
exclusiva, no preparo e na análise dos 

processos de isenção de IPI e IOF. Os pe-
didos de isenção têm sido analisados no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, e cerca 
de 35% dos pedidos de isenção de IPI 
e IOF de PcD referem-se a contribuintes 
domiciliados no município de São Paulo. 

Uma das comandantes da participa-
ção da Receita na REATECH, Luiza He-
lena Marotta, da equipe de Educação 
Fiscal da Superintendência em São Paulo 
da Receita Federal, conta que no Estado 
são mais de 100 Postos da Receita e 
todos aptos a receber a Pessoa com 
Deficiência e suas demandas.

O que vem acontecendo na Receita 
Federal em São Paulo, pode ser um exem-
plo para outros estados.  “É uma forma da 
Receita Federal se aproximar ainda mais 
do cidadão, melhorando a qualidade do 
serviço, atendendo melhor... não existem 
mais as filas, o atendimento via-internet 
também ajudou muito”, comenta a coor-
denadora. Ela destaca ainda que, durante 
a REATECH desse ano, a maioria dos vi-
sitantes que passaram pelo estande da 
Receita tinham dúvidas sobre a declaração 
ou não de Imposto de Renda. Pelo que 
se sabe, outras Regiões Fiscais também 
começaram a trabalhar com iniciativas 
semelhantes, envolvendo os Estados de 
Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Muitas pessoas acham que tem isen-
ção de Imposto de Renda pela sua de-
ficiência. E isso não procede. Só que 
não é a deficiência que proporciona a 
isenção nesse caso. Algumas doenças 
estão dentro do direito, mas existe uma 
lista dessas doenças, que está disponível 
também no site da Receita. São algumas 
doenças e não deficiências. A não ser 
a cegueira. Apenas os cegos tem esse 
benefício, segundo a equipe da Receita 
Federal. 

O atendimento nos Postos
Os postos de atendimento da Recei-

ta Federal funcionam das 7h às 19hs, 
diariamente, de segunda a sexta-feira.

“O posto central da Receita na capital 
paulista, que fica na Avenida Prestes 
Maia, será o piloto de um programa que 
se estenderá a todo o Brasil, que é a 

informação

utilização do sistema VIÁVEL de comu-
nicação com Surdos, para o atendimento 
às pessoas através da LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais”, conta Luiza Marotta.

Segundo Maria Stela Oliveira, res-
ponsável pelos Postos da Receita em 
São Paulo, no estado existem 100 
postos de atendimentos e neles, as 
pessoas encontram todos os tipos de 



serviços, principalmente os referentes à Isenção de IPI e 
IOF, estes mais específicos.  “No Posto da Avenida Prestes 
Maia, na capital paulista, são realizados aproximadamente 
20.000 atendimentos por mês e em todo Estado de SP, 
cerca de 400.000. Aproximadamente 10% do total são 
para PcD e idosos. Dos 100 postos de atendimento no 
Estado de SP temos acessibilidade com rampa e banheiros 
em aproximadamente 90 postos, os demais estão sendo 
adaptados ou em reforma. O CAC Santo Amaro (zona sul 
da capital paulista) é um dos que tem também informações 
em Braille”, afirma Stela. 

Espaço Cidadão
No prédio da Superintendência da Receita Federal em 

São Paulo/SP, na Avenida Prestes Maia, região central da 
capital, existe o chamado “Espaço Cidadão”. Nele, a popu-
lação pode conhecer um pouco mais de todos os trabalhos 
e serviços prestados pela Receita Federal, aproximando o 
órgão da sociedade, quebrando tabus e preconceitos. As 
visitas ao local podem ser marcadas com antecedência 
com a equipe de Educação Fiscal, através do telefone (11) 
3315-5463. São recebidos com atividades, vídeos e muito 
carinho e informação, grupos de escolas com alunos de 
todo o Estado, e também, a partir de agora, até mesmo 
entidades de pessoas com deficiência. Vale uma visita !

informação

Sonnervig - Sul: Av. Dr. Ricardo Jafet, 1283 - Ipiranga
Fone: 2066-1078/82

Sonnervig - Norte: Ruas dos Machados, 150 (Ponte da Vila Guilherme)
Vila Guilherme - Av. Zaki Narchi, 1.185 (Shopping Center Norte) - Santana

Fone: 2223-2000/Ramal:2021

Sonnervig - Oeste: Rua Norma P. Giannotti, 725
(Cont. da Marquês de S.Vicente, próx. TV Record) 

Barra Funda - Fone: 3871-8022

 Sonnervig - Raposo Tavares: Rua Ushima Kira, 63 
(Km 23,5 da Raposo Tavares, sentido interior)

Cotia - Fone: 4617-9300

NOVO FOCUS O CARRO MAIS VENDIDO DO MUNDO

AGORA COM ISENÇÕES
A Sonnervig é uma das maiores concessionárias

ford em vendas com isenções confira !!!
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Música clássica e um Surdo no Piano?

J
úlio Cesar é um velho conheci-
do da Revista Reação, escreveu 
vários artigos sobre esporte e 
figurou com sua coluna em nos-
sas páginas até o ano passado. E 

logo estará de volta. Sua história com o 
futebol começa muito em 1962, quando 
os pais, brasileiros, moravam no Chile, 
país que sediava a Copa naquele ano 
onde o Brasil foi campeão. E ele nas-
ceu lá, no Chile, logo após a Copa. Em 
1965, sua família volta ao Brasil. Ao ver 
a Copa do mundo de 1970, já aos 6 
anos, o então garoto se apaixonou pelo 
futebol e disse ao pai que seria jogador 
de futebol. Aos 7 anos ganhou de sua 
mãe seu primeiro violão, aprendeu a 
tocar e o instrumento o acompanhou 
durante toda sua vida.

Em São Paulo/SP, morando no bair-
ro de Pirituba, zona oeste da capital, 
aos 14 anos entra para o time base 
do Palmeiras. Em seguida, se transfere 

O ex-jogador de futebol do Corinthians e da seleção brasileira, que ficou 
Surdo há 20 anos – Júlio Cesar de Souza – compõe e toca piano, e está 

preparando um Concerto que irá acontecer ainda este ano...

superação

para o Corinthians, onde fez sua história. 
Aos 19 anos já era Bicampeão Paulis-
ta (1982-1983) em plena Democracia 
Corinthiana, ao lado de Sócrates, Zenon, 
Zé Maria e Vladimir. Participou de 2 jo-
gos amistosos pela seleção brasileira. O 
craque ainda teve passagens por outros 
clubes do Brasil, sendo vice artilheiro 
do campeonato paulista jogando pelo 
Comercial de Ribeirão PretoSP. Foi en-
tão convidado a jogar na Bélgica. E lá, 
também estudou...  e se formou em 
programação Neurolinguística na Facul-
dade de Bruxelas. 

Ainda jovem, com cerca de 30 anos, 
começou a perder a audição. Ficou to-
talmente surdo, decorrente de uma cal-
cificação óssea, devido a medicamentos 
que sua mãe teve que tomar durante a 
gravidez. Voltou ao Brasil e sempre ati-
vo e muito comunicativo, desenvolveu 
projetos envolvendo o Surdo no esporte, 
lançou o livro “Jogadas da Vida”, que 

conta sua história e fundou o Instituto 
Jogadas da Vida, que apoia e desenvol-
ve projetos para PcD. Além disso, Júlio 
Cesar – que fala normalmente, pois fi-
cou Surdo e tem boa leitura labial - é 
palestrante dos bons e percorre o País 
sendo convidado por empresas para 
convenções, congressos e eventos mo-
tivacionais e para equipes de vendas.

Sua nova empreitada agora é no mun-
do da música. “Sempre toquei violão e 
desde criança, mas piano aprendi depois 
de Surdo”, conta. As noções musicais do 
violão ajudaram no aprendizado, mas sua 
determinação, força de vontade e inspi-
ração foram fundamentais. Há cerca de 
2 anos, ele compôs sua primeira música 
ao piano para o filho Leonardo. Logo veio 
a inspiração para outras composições. 

Conheceu o Maestro João Carlos Mar-
tins e apresentou suas composições, 
que foram muito elogiadas por ele. Mas 
foi o Maestro Rodrigo Vitta que abraçou 
a ideia da apresentação de Júlio Cesar 
num grande Concerto e o está ajudando 
no arranjo e preparando o ex-jogador de 
futebol para que ele possa agora tam-
bém fazer bonito no palco e no piano.

A experiência de ter morado na Eu-
ropa proporcionou a Júlio Cesar a opor-
tunidade de assistir muitos Concertos 
e Óperas, enriquecendo seu conheci-
mento musical. Após perder audição, 
continuou tocando violão, uma vez que 

Júlio Cesar ensaiando ao Piano



superação

sua enorme memória musical possibi-
litava ouvir as músicas prediletas em 
seu coração e tocá-las. “Na verdade, 
no início, quis aprender a tocar piano 

para tocar o Hino Nacional em minhas 
palestras motivacionais e dividir com 
todos um pouco da emoção de encer-
rar minha carreira vestindo a camisa da 

Maestro Rodrigo Vitta, Mariana e a equipe da TV estatal chinesa que veio fazer uma matéria 

com Júlio Cesar sobre o Concerto Jogadas da Vida

seleção brasileira”, conta o ex-craque. 
Mas o envolvimento com o instrumento 
foi se tornando uma grande paixão e o 
projeto tomou corpo. Ele prepara agora 
o “Concerto Jogadas da Vida” !

As comparações e brincadeiras com 
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Bethoveen – que compôs Surdo a 9ª Sinfonia – são inevitá-
veis, mas Júlio Cesar prefere evitar os comentários. “Não tem 
comparação... só temos em comum o fato de ambos serem 
Surdos”, brinca Júlio Cesar.

O Concerto e as composições de Júlio Cesar está sendo 
muito bem estruturado por ele e pelo Maestro Rodrigo Vitta, 
tanto que vem sendo reverenciado por grandes nomes in-
ternacionais da Música Erudita, como o Maestro João Carlos 
Martins, a produtora musical Amália de Vicenzo, entre outros. 
Tanto que, para compor o grupo envolvido na concepção do 
Concerto, acaba de se juntar a Júlio Cesar e ao Maestro Ro-
drigo Vitta, a cantora e atriz Mariana De Goes, que interpretará 
no Concerto Jogadas da Vida, uma das obras do ex-jogador 
ao Piano, a música “Doce Amor”. Cuja letra, segundo Júlio 
Cesar, foi composta por ele depois de ver Mariana cantando 
numa casa noturna em São Paulo/SP. “Vi a Mariana se apre-
sentando... não ouço sua voz, mas pude sentir a sua energia, a 
expressão corporal, a reação do público... e isso me encantou. 
Imediatamente escrevi, para ela, a letra da música que eu já 
havia composto”, conta Júlio. “Fiquei muito lisonjeada em ser 
a musa inspiradora dele e imediatamente aceitei participar 
desse projeto... estou encantada com a garra do Júlio e o 
profissionalismo do Maestro. Estamos ensaiando a música 
Doce Amor e também a que ele fez para o seu filho – que se 
chama Sempre Junto de Você – está ficando lindo”, ressalta 
a cantora Mariana.

O Maestro Rodrigo Vitta é também compositor, especialista 
em música moderna/contemporânea, atua como maestro 
dirigindo uma orquestra privada chamada Metropolitana, 
além da orquestra acadêmica na FMU/FIAM/FAAM – uma 
camerata de cordas – e toca num quarteto chamado “Novas 
Tendências”. Ele se apaixonou pelo trabalho, superação e pela 
musicalidade de Júlio Cesar.  “Foi uma surpresa para mim !  

Eu não esperava... quando me falaram 
dele, um Surdo que compôs ao Piano 
e queria fazer um Concerto... confesso 
que fui sem expectativa nenhuma ao 
seu encontro... mas me surpreendi! Ele 
é ótimo ! Tem um concerto mesmo, de 
3 movimentos, ares clássicos de inspi-
rações românticas. Coisas do século 18 
e 19, muito interessante”, comenta Vitta. 
Ele conta que quem os apresentou foi 

a produtora Amália Di Vincenzo, que comentou de um ex-
-jogador de futebol que compôs um concerto. “Aí então ela 
disse: ele quer tocar pra você... só que ele é Surdo...  Ai eu 
respondi: então agora eu vou”, lembra o Maestro.

Os dois estão ensaiando há mais de um ano e meio e 
trabalham para um Concerto que será realizado ainda no final 
desse ano em São Paulo/SP.

“O Júlio não é Surdo... ele ficou Surdo, por isso ele tem uma 
memória musical gigantesca... Ele é autodidata. O concerto 
terá uma hora com composições próprias do Júlio, abertura 
com outras obras, mas sempre conectadas às inspirações 
dele, e com duas canções  que a Mariana vai interpretar com 
letras dele, são peças muito bonitas, o público irá receber um 
presente”, afirma o Maestro Rodrigo Vitta.

O Concerto está sendo programado para o mês de de-
zembro de 2014, em comemoração ao Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência e conta contará com o apoio da 
Revista Reação !

superação

Júlio Cesar ao lado da cantora Mariana De Goes
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Central de tradução simultânea
permite comunicação inclusiva

A 
nova plataforma de atendimento de pessoas 
surdas (ICOM) é uma central de tradução si-
multânea em Libras. Iniciativa da Associação 
Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME) 
e apresentada na última Reatech, em abril, é 

baseada em um sistema de intermediação por vídeo. Quando 
acionada, permite a comunicação como em uma videoconfe-
rência, reunindo o surdo, o intérprete e o ouvinte. “A partir do 
sonho de incluir e sanar uma grande necessidade  da comu-
nidade surda, surge o  ICOM,  uma ferramenta inovadora que 
não só contribuirá com acessibilidade para o individuo surdo, 
como derrubará as barreiras de comunicação nos principais 
setores da vida social como aeroportos, hospitais públicos, 
centrais de atendimento ao cliente, até 
hoje inacessíveis à comunidade surda”, 
explica José de Araújo Neto, presidente 
da AME, entidade que há mais de 20 anos 
se dedica a criar soluções tecnológicas 
e de serviços para auxiliar pessoas com 
deficiência a superar barreiras. 

De acordo com os dados disponíveis 
no Censo/IBGE/2010, estima-se que o 
número de pessoas com deficiências 
auditivas no País seja de cerca de 9 milhões, o que dá a 
dimensão de sua potencialidade. O lançamento na Reatech, 
de acordo com o presidente, trouxe bons resultados e grandes 
instituições financeiras, empresas dos setores de comércio e 
serviço, além do setor público, estão em negociação. A partir 
de junho o serviço já estará disponível em alguns locais como 
aeroportos (Congonhas e Guarulhos), Poupatempo e Rede 
Lucy Montoro, em São Paulo.

Funcionamento
O sistema  pode ser instalado em vários dispositivos como 

computadores e tablets, de acordo com a necessidade do 
cliente. É ainda oferecido em um pacote que inclui equipa-
mento, serviço e manutenção, ou ainda permite a utilização 
de equipamento próprio. Os valores variam de acordo com 
o pacote de serviços escolhido e é tarifado como a telefonia 
móvel. O cliente escolhe um plano de minutos mensais.

Em uma versão multimídia, o ICOM pode ser apresentado 
também na forma de uma caixa holográfica que, além da 
intermediação da comunicação entre atendente e surdo, 
oferece opções de entretenimento, mensagens institucionais 
ou publicitárias. Tudo isso em 3D. “O mercado brasileiro ainda 
está muito aquém de países europeus e dos Estados Unidos 
no desenvolvimento e consumo de tecnologias assistivas, 
mas a tendência é que esse quadro melhore nos próximos 
anos. Os países mais desenvolvidos têm um mercado já 
consolidado e conseguem absorver mais rapidamente as 
inovações nessa área, mas o Brasil está se mostrando bas-
tante promissor”, afirma Araújo Neto. Para ele, a utilização 
permite que o surdo ganhe autonomia e inclusão e, para as 
empresas  trata-se de  uma solução acessível e prática para o 
atendimento de cidadãos surdos na sua língua natural, como 
preconiza a legislação brasileira.

A AME pretende expandir o serviço de forma gradativa em 
todo o Brasil, ampliando a participação social e profissional 
de pessoas com deficiência. “Quando encontrarmos uma so-
lução como o ICOM em hospitais, escolas, shoppings centers 
e agências bancárias, saberemos que o nosso trabalho valeu 
a pena”, garante o presidente.
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P
rezados leitores, disse o jornalista – en-
saísta e filósofo francês – Émile-Auguste 
Chartier: “Aceitação é sempre apenas a 
metade da religião. A outra é revolta, rei-
vindicação, apelo contra o que é em prol 

daquilo que deveria ser”. Pois, nada neste país – Brasil 
– nasce sem a pressão popular. 

Nada aconteceu, então, decidi desenvolver uma 
petição para que o Ministério da Educação (MEC) 
desenvolva o Grupo de Trabalho: “NEC Surdocegueira”. 

 
Argumentação em favor do Grupo de 
Trabalho “NEC Surdocegueira”:

No dia 5 de setembro de 2013, foi realizada – na 
Comissão de Seguridade Social e da Família da Câmara 
dos Deputados – a Audiência Pública para tratar da In-
clusão Social da Pessoa com Surdocegueira, conforme 
requerimento da Deputada Federal Rosinha da ADEFAL 
e por iniciativa minha, como Fundador-Presidente da 
Associação Gaúcha de Pais e Amigos de Surdocegos e 
Multideficientes – AGAPASM e como Coordenador do 
Núcleo do Rio Grande do Sul do Instituto Baresi, além 
de pessoa surdocega. No evento, foram discutidas 
questões relativas à inclusão das pessoas surdocegas 
na sociedade.

Pela primeira vez, o tema foi discutido no Parlamento 
Brasileiro. Participaram diversas autoridades, dentre elas 
a Coordenadora Geral da Política Pedagógica da Edu-
cação Especial da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Mi-
nistério da Educação, Rosana Cipriano Jacinto da Silva. 

Cabe realçar que é incipiente o número de pesqui-
sas e levantamentos feitos com o objetivo de melhor 
conhecer as reais condições das pessoas com sur-
docegueira. Trata-se aqui, como relata J.M McInnes 

Reivindica comigo ?

(1999), da compreensão de que a surdocegueira é uma 
deficiência única e que requer uma abordagem específica 
para favorecer a pessoa e de um sistema para garantir 
esse suporte. 

O referido autor subdivide as pessoas com surdoce-
gueira em 4 categorias: 

A - indivíduos que eram cegos e se tornaram também 
surdos; 

B - indivíduos que eram surdos e se tornaram também 
cegos; 

C - indivíduos que se tornaram surdocegos; 
D - indivíduos que nasceram ou adquiriram a surdo-

cegueira precocemente – ou seja, não tiveram a opor-
tunidade de desenvolver a linguagem, habilidades co-
municativas ou cognitivas, nem base conceitual sobre a 
qual pudessem construir uma compreensão de mundo.

No Brasil, não se sabe ao certo o número de surdoce-
gos, mas estimativas do Instituto Baresi, apontam para a 
existência de, pelo menos, 1milhão e 300 mil pessoas 
com essa condição. Já os estudos mundiais mostram 
que cerca de 8% das crianças com Síndrome de Down 
são surdocegas (Dammeyer, 2010). Apenas esse dado 
implica, no País, na existência de cerca de 800 mil pes-
soas surdocegas dentre crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos.

No âmbito das doenças genéticas, as estimativas apon-
tam para a prevalência de 1 pessoa surdocega em cada 
26 mil nascimentos. Os números no Brasil devem passar 
– supõem-se com relativa segurança – de 1 milhão de 
pessoas, muitos diagnosticados precariamente ou mesmo 
subdiagnosticados. A surdocegueira faz com que a pessoa 
surdocega necessite de abordagem pedagógica específica, 
devendo ser considerada uma deficiência única, não uma 
deficiência múltipla.

Em nosso País, a despeito dos avanços dos últimos 
anos, há a necessidade de reconhecimento – dentre as 
políticas educacionais dirigidas às pessoas com deficiên-
cia – da particularização das pessoas com surdocegueira, 
enquanto subgrupo social, e da constituição de aparato 

espaço aberto por Alex Garcia



espaço aberto

Alex Garcia é gaúcho e Pessoa Surdocega. Presi-
dente da Agapasm. Especialista em Educação Especial. 
Autor do livro “Surdocegueira: empírica e científica”. 
Vencedor do II Prêmio Sentidos. Rotariano Honorário 
- Rotary Club de São Luiz Gonzaga/RS. Líder Interna-
cional para o Emprego de Pessoas com Deficiência 
pela Mobility International USA/MIUSA. Membro da 
Federação Mundial de Surdocegos. 
Site: www.agapasm.com.br 
E-mail: contato@agapasm.com.br

técnico e pedagógico aos educadores, conforme o espírito e 
o regimento legal da educação inclusiva.

Nesse sentido, como encaminhamento da Audiência aqui 
mencionada, ficou assumido pela representante do Ministério 
da Educação, Rosana Cipriano Jacinto da Silva, o compromisso 
de constituir o Grupo Técnico (GT) para o efetivo fomento das 
políticas educacionais dirigidas às pessoas com surdocegueira 
no âmbito do MEC.

Por isso, respeitosamente, requer de Vossa Excelên-
cia informar e noticiar os desdobramentos em sequência 
aos encaminhamentos arquitetados na Audiência Pública. 
Assim, aproveito o ensejo para me colocar à disposição 
do Ministério da Educação, se preciso for, no intuito da 
constituição do retrocitado Grupo de Trabalho (GT), o qual 
se faz urgente em razão das providências de composição 

do mesmo, a bem de que a exclusão social de mais de 
um milhão de brasileiros surdocegos e suas famílias sofra 
solução de continuidade e, nada obstante, as políticas de 
inclusão ora em andamento promovidas por iniciativa do 
Governo Federal em defesa dos direitos fundamentais das 
pessoas com deficiência no Brasil.

Na certeza de que poderemos todos trabalhar pelo me-
lhor em relação às pessoas com surdocegueira, encaminho 
elevados protestos de estima e consideração.

Assine Você também a petição !
Convido você que acompanha minha coluna, leitor da 

Revista Reação: colabore assinando e compartilhando essa 
petição. É fácil, acesse: www.agapasm.com.br

O link que te levará a petição está na entrada do site da 
AGAPASM.
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L
ocalizada no Parque da Juventude, na zona nor-
te da capital paulista, a Biblioteca de São Paulo 
faz parte de um complexo cultural e recreativo 
construído após a desativação da Penitenciária 
do Carandiru. Inaugurada em fevereiro de 2010, 

é uma das iniciativas da Secretaria de Estado da Cultura 
para incentivar e promover o gosto pela leitura. Além dos 
equipamentos comuns a bibliotecas de todos os tipos, como 
computadores e impressoras, o espaço incorpora também 
scanners capazes de “transformar” livros escritos em arquivos 
de áudio. O resultado é imediato e permite que o visitante 
leve o audiolivro para casa – basta ter em mãos algum tipo 
de mídia para armazenar o arquivo como MP3, pen drive, 
CD ou DVD. 

Já em seu acervo são disponibilizados cerca de 1.155 
exemplares de audiolivros e 188 exemplares em braille. 
Estão à disposição, também, dois ampliadores de caracteres 
destinados às pessoas com baixa visão, além de lupas ele-
trônicas, folheador eletrônico, leitores digitais, display braille/
leitor tátil, teclado para computador, linha Braille, impressoras 
BrailleTermofusora e mouse óptico.

A Biblioteca se preocupa em formar uma equipe capacitada 
e sensibilizada para o atendimento de PcD. A programação 
também leva em conta as questões de acessibilidade e in-
clusão. Suas ações permitem acolher e integrar crianças com 
deficiência intelectual ou física, por meio de brincadeiras e 
jogos, adaptando os recursos para esse público. Bons exem-
plos são os programas permanentes como Clube de Leitura 
e Jogos Sensoriais (brincadeiras que estimulam a habilidade 
sensorial e a memória de pessoas com ou sem deficiência). 
Outra iniciativa é a realização de palestras informativas aber-
tas ao público acerca dos temas inclusão, acessibilidade e 
pessoas com deficiência. 

Devido a seu projeto, a BSP esteve entre os 10 ganhadores 
do IV Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência – 
2013, na categoria “Ações Governamentais”, láurea entregue 
no último mês de março.

O frequentador mais assíduo da Biblioteca é Sérgio Flo-
rindo, com deficiência visual, que há dois anos vai até à BSP 
duas vezes por semana e retira em média 10 audiolivros a 
cada visita. Desde criança, Sérgio se interessa pelos livros, 
mas na época era difícil conseguir terminar um exemplar, pois 
dependia das outras pessoas para ler. Hoje ele convive com 
outra realidade. Além de conseguir o certificado de conclusão 
do Ensino Médio, após ter participado de cursos de literatura 
e redação na Biblioteca, também fez muitos amigos no local. 

Biblioteca de São Paulo é exemplo 
de acessibilidade e inclusão !

“Consigo ampliar meu mundo. Eu acho que o esforço de 
adquirir o hábito de ler faz e enriquece a nós como seres 
humanos”, aconselha.

Para conhecer mais sobre a Biblioteca de São Pau-
lo e conferir a programação, basta acessar o site oficial:   
http://bibliotecadesaopaulo.org.br

SERVIÇO
Biblioteca de São Paulo – Parque da Juventude 
Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2089-0800 - Estação Carandiru
do Metrô – Linha Azul
Aberta de terça a sexta, das 9 às 21 horas
Sábados, domingos e feriados das 9 às 19 horas.

Boa notícia para as Bibliotecas
Municipais de São Paulo !

Representantes de 13 bibliotecas municipais de São Pau-
lo participaram, de 27/05 a 05/06, de treinamento para a 
utilização de scanners que permitem a pessoas cegas terem 
acesso a livros e publicações que não estejam em Braille. 
A aquisição dos equipamentos ocorreu pela mediação da 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili-
dade Reduzida (SMPED) junto ao Ministério Público do 
Trabalho para entrega dos scanners à Secretaria Municipal 
de Cultura. O recurso é proveniente de multas aplicadas a 
empresas pelo não cumprimento da lei de cotas. A ação de 
tornar as bibliotecas acessíveis faz parte do Plano Municipal 
São Paulo Mais Inclusiva. 

cultura
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A 
21ª edição da Hospitalar – Feira Internacional 
de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecno-
logia para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, 
Clínicas e Consultórios cumpriu a promessa e 
trouxe para todo o mercado novas tecnologias, 

serviços e muita funcionalidade. Segundo a Assessoria de 
Imprensa do evento, a Feira recebeu mais de 90 mil visitan-
tes de 63 países – entre empresários, lideranças setoriais, 

E
stá chegando a 12ª edição da Feira Internacional 
de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia 
para Reabilitação, Prevenção e Inclusão – a Feira 
+ Fórum Reabilitação.  Pelo 3º ano consecutivo, 
o Palácio de Convenções do Anhembi, em São 

Paulo/SP, abrigará em seus 7.300 m² o evento que acontecerá 
entre os dias 13 a 15 de agosto de 2014 e levará mais de 
100 empresas expositoras brasileiras e internacionais.

Hospitalar 2014 se consolida como vitrine para
exposição de novas tecnologias e funcionalidades

Feira + Fórum Reabilitação 2014

gestores hospitalares e profissionais de todas 
as partes do mundo – 1.250 expositores de 34 
nações e 10 mil congressistas durante os quatro 
dias que se seguiram de 20 a 23 de maio, no 
Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte, 
em São Paulo/SP.

Mais uma vez, a feira a área da Reabilitação, 
com produtos e serviços e empresas de gran-
de importância e atuação no setor participaram, 
como: Ortomix, Ottobock, Ortobras, CDS, Seat 
Mobile, Jaguaribe, Carci, Cavenaghi, Orthopauher, 
Salvapé, Dilepé, Ortocenter, Venosan, Strattner, 
Grupo Chantal, Grupo Marimar, entre outras. Além 
da entidade maior que reúne as empresas do 
setor, a ABRIDEF. Mais uma vez grandes montado-
ras, como Renault e Fiat, também foram destaque.

Como em todos os anos, a visitação geral da feira foi boa, 
porém, o número de visitantes na área dos pavilhões onde 
se concentrou os produtos voltados à reabilitação deixou 
um pouco a desejar, segundo alguns expositores. A Revista 
Reação esse ano não esteve presente com um estande 
na Hospitalar, mas sua equipe promocional e de redação 
marcaram presença, distribuindo exemplares da publicação 
e visitando os expositores.

A Feira tem como marca registrada viabilizar novas oportu-
nidades de negócios, intercâmbio de experiências e expansão 
do conhecimento entre empresas, instituições e profissionais 
atuantes na área da saúde de todo o Brasil e do exterior que 
são dedicados à prevenção, ao atendimento, a reabilitação e 
a inclusão das pessoas com deficiência. Para os consumido-
res dos produtos e serviços disponíveis, a Feira os beneficia 
através do estímulo no desenvolvimento e no aumento da 
variedade de materiais oferecidos pelo e para o setor, pro-
movendo a baixa do custo dos equipamentos ofertados. Já 
para os profissionais da área, o evento representa uma chance 
qualificada e objetiva de interação com a indústria fornecedora 
para o setor de reabilitação.

A Revista Reação estará presente na Feira com estande e 
sua equipe promocional, distribuindo sacolas e exemplares 
de cortesia da publicação para os visitantes. Esperamos por 
vocês !

mercado
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Tales Lombardi é cadeirante, ex-piloto 
de helicóptero, empresário e corre como 
piloto de várias categorias do automobi-
lismo com carro adaptado.
E-mail: cmtetales@hotmail.com 

O 
mês de maio foi incrível para o esporte a motor 
adaptado: muita atividade nas pistas e a galera 
acelerando com vontade !

Infelizmente, não pude participar desta eta-
pa do campeonato de PARAKART por conta 

de compromissos com meus patrocinadores da categoria 
Mercedes-Benz Challenge, mas sei que os organizadores e 
pilotos fizeram bonito... Foi uma corrida de muitas disputas, 
ultrapassagens e de grid invertido na segunda bateria.

No Kartódromo de Praia Grande/SP, a sexta-feira do dia 
16 de maio último foi movimentada com os treinos livres, já 
no sábado do dia 17, ocorreu o treino classificatório de 10 
minutos, composto por 15 grandes pilotos. Após 14 voltas, 
a primeira bateria terminou com o piloto Thiago Cenjor 
em 1º lugar, seguido pelo piloto Morcego na 2ª posição e 
Claudio Portilho em 3º... Já na segunda bateria, com o grid 
invertido – ou seja, com os primeiros colocados largando 
nas últimas posições – a corrida de grandes recuperações 
terminou com o piloto Claudio Portilho no lugar mais alto 
do Podium, seguido pelo Morcego em 2º lugar, e em 3º, o 
piloto Thiago Cenjor.

Mais uma vez, foi realizado um lindo trabalho por parte 
dos organizadores, apoiadores, patrocinadores e, claro, dos 
pilotos, mostrando a força e talento de todos os envolvidos no 

Campeonato PARAKART. 
Fico ansioso aguardando 
a confirmação da próxi-
ma etapa da modalida-
de para poder sentir a 
alegria e prazer de estar 
na pista com essa galera 
que é pura velocidade !

Corrida é Corrida !
Mercedes-Benz Challenge

Depois de meses esperando aflito, no dia 22 de maio, pude 
estar novamente a bordo do Mercedes C250 turbo que piloto 
em dupla com Gustavo Marques. Foi dado início às atividades 
no Autódromo de Interlagos em São Paulo/SP para a primeira 
etapa e lançamento mundial do campeonato Mercedes-Benz 
Challenge.

Estivemos muito bem nos primeiros treinos livres, onde pude 
experimentar a nova adaptação do carro feita pela empresa italiana 
KIVI, através do amigo Ponciano, que também é responsável pelas 
adaptações do PARAKART. Essa nova adaptação me proporcionou 
uma resposta mais rápida e agressiva dos meus comandos, dando 
condições de disputar as primeiras posições no treino.

Infelizmente, com muita chuva, no último treino de sábado, 
após entregar o carro para meu companheiro Gustavo, ele, ao 
entrar na pista, teve a infelicidade de pegar uma poça de óleo 
que o fez rodar e bater na proteção de pneus. Nada aconteceu 
com ele, ainda bem, mas o acidente  causou grandes avarias no 
carro, fazendo com que ficássemos fora do treino classificatório. 
A fantástica equipe RSPORT, em um grande esforço, virou a noite 
arrumando o nosso carro e no domingo, dia 25, estávamos no 
grid prontos para acelerar.

Durante a corrida, tivemos alguns problemas no limpador 
de para-brisa, o que nos fez entrar duas vezes no Box, tirando 
a possibilidade de lutar por melhores posições. Mas, corrida é 
corrida... então, que venha a próxima etapa – dia 08 de junho 
– no Autódromo de Goiânia/GO. Conto com a torcida de todos, 
sempre !!!

motor e velocidade por Tales Nóbrega Lombardi  
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A Citroën lançou o modelo no segundo semestre do ano passado, buscando firmar de vez 
seu posicionamento no concorrido mercado dos sedãs médios, onde a concorrência no 
Brasil é muito acirrada. A estratégia deu certo, o modelo caiu no gosto do consumidor 

e vem se mostrando uma excelente opção, principalmente, porque sua versão 
com transmissão automática tem o preço dentro da faixa limite do valor atual 

para as isenções de IPI e ICMS para pessoas com deficiência...

C4 Lounge

teste drive

D
esde seu lançamento, o C4 Lounge – principalmente a versão 
Tendence – vem conquistando praticamente todos os prêmios 
das revistas especializadas do setor automobilístico dentro de sua 
categoria. Com design imponente e harmonioso, detalhes cromados 
com linhas modernas e agressivas, que evidenciam a força e o 
desempenho, somados ao câmbio automático de 6 marchas, aca-

bamento primoroso, conforto, tecnologia, segurança e preço, o modelo da montadora 
francesa forma um conjunto com uma relação custo X benefício bastante interessante.

Para saber mais do C4 Lounge e poder passar para os leitores todas as im-
pressões do modelo no uso diário de uma pessoa com deficiência e seus fami-
liares, a Revista Reação, em parceria com a Citroën, testou o carro. A montadora 
cedeu para nossa redação durante 30 dias, um modelo C4 Lounge Tendence 
2.0 – automático – flex – que foi adaptado pela Cavenaghi (adaptadora de 
veículos com sede na zona oeste da capital paulista e concessionárias espalha-
das por todo Brasil) com uma alavanca de freio e acelerador (push and pull) e 
pomo giratório no volante.

Todos que testaram o C4 Lounge ficaram impressionados com o carro. Des-
de a equipe da revista, até os usuários – condutores com e sem deficiência, 
convidados para experimentar o modelo, se surpreenderam. Tudo foi avaliado: 
conforto, acessibilidade, dirigibilidade, transferência da cadeira de rodas para 

o carro e vice-versa, espaço interno e 
de porta-malas. Nada foi deixado para 
trás. E o C4 Lounge passou nos testes, 
sendo aprovado por todos. Vamos sa-
ber mais:



teste drive

Conforto, dirigibilidade, visibilidade, 
desempenho e espaço interno
O C4 Lounge apresentou um ótimo desempenho e res-

postas rápidas aos comandos. Aceleração perfeita, ótima 
performance do câmbio automático de 6 marchas, extre-
mamente confortável e silencioso. Na estrada principal-
mente, o C4 parece flutuar sobre o asfalto, tamanho o si-

lêncio e o conforto. A suspensão é fir-
me e transmite segurança. O modelo 
tem um bom tamanho, tanto por fora 
quanto por dentro, dando boa visibili-
dade ao motorista e conforto interno. 
O condutor com deficiência tem um 
bom espaço para sua acomodação e 
o banco abraça o tronco, dando maior 
segurança ao dirigir. O mesmo ocorre 
com os passageiros, mesmos os do 
banco de trás. 

Em termos de consumo, fica na mé-
dia para o porte do carro. Na cidade, 
quando abastecido com Etanol, gasta 
um pouco mais, mas usando gasolina, 

o consumo não assusta pelo que o modelo oferece, tanto 
em conforto como em desempenho do motor.

O acabamento do carro, pela sua faixa de preço, se 
comparado à concorrência, também surpreende. É muito 
bom ! Sentimos apenas, a falta de mais porta-objetos. 

A visibilidade é muito boa para o motorista e o sensor 
de ré ajuda e muito nas manobras e estacionamento. O 
volante com corte reto na parte inferior ajuda também 
na pegada para as manobras e apoio na condução do 
veículo. A direção é gostosa, fácil de manobrar e segura 
na estrada. 

Acessibilidade e transferência
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 adorar o C4 
Lounge. O banco do motorista tem boas regulagens de 
altura e a boca da porta é bem razoável, assim como o 
ângulo de abertura, permitindo boa transferência. 
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Os comandos do painel são bem 
posicionados e claros, próximos à 
mão do motorista. O cd player, o ar-
-condicionado e outros botões do 
painel também são bem fáceis de 
manusear. Os comandos que ficam 
no volante também facilitam e muito 
o condutor e as alavancas de seta e 
limpadores de pára-brisa, bem como 
o acionamento dos faróis, são de fácil 
manuseio também. Já o porta-luvas 
é bem fundo e fica distante do mo-
torista, que quando se trata de uma 
pessoa com deficiência, dependen-

do do grau de comprometimento do 
troco, essa distância e profundidade 
prejudicam um pouco o acesso ao 
compartimento. Mas, o fato dele ser 
grande é bom. 

Sendo um sedã, o C4 Lounge 
é um carro baixo, mas está a uma 
boa altura do solo, não dificultan-
do a entrada e saída de usuários de 
muleta ou bengalas, ou com algum 
outro tipo de mobilidade reduzida. 
O que merece atenção é o fato das 
portas que, quando abertas, devido 
ao seu sistema de molas, voltam 

sozinhas. Em alguns casos, depen-
dendo da deficiência, isso pode até 
machucar ou prejudicar o equilíbrio 
da pessoa. 

 
Porta-malas: um show !!!
Grande e com capacidade de 450 

litros, o porta-malas do C4 Lounge é 
excelente para quem precisa de espa-
ço e de conforto ao mesmo tempo. 
Nele cabem facilmente cadeiras de 
rodas dobráveis, como monoblocos, 
desde que desmontadas. Ele é fundo 
e amplo, além de profundo em exten-
são. O acionamento na própria cha-
ve para sua abertura – além de um 
botão com a mesma função também 
no painel do carro – facilitam e muito 
a vida do condutor com deficiência e 
também de suas famílias. O tamanho 
do porta-malas permite tranquilamen-
te o transporte de uma cadeira de ro-
das, sobrando até espaço para malas 
e bagagens, no caso de uma viagem. 

teste drive
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A 
edição 2014 da Reatech 
tem tudo para entrar para 
a história, mas de forma 
negativa. Na opinião de 
praticamente todas as pes-

soas e empresas que participaram ou 
visitaram a feira, essa foi, sem dúvida, 
a pior Reatech em 13 anos de história ! 
Os erros foram muitos, a desorganização 
completa, as falhas foram grotescas, a 
falta de acessibilidade e de sensibilidade 
beiraram o desrespeito. E isso tudo fez 
com que os ânimos se acirrassem e o 
questionamento e as cobranças viessem 
à baila com força total e até de forma 
organizada. As críticas estão caindo sobre 
a nova organização, vindas de todos os 
lados, tanto de expositores, como de 
visitantes... e até mesmo das entidades 
representativas do segmento das pesso-
as com deficiência e do setor produtivo.

Ao contrário dos números divulgados 
pela organização, o que pôde se ver na 
Reatech 2014 – que aconteceu de 10 
a 13 de abril no Centro de Exposições 
Imigrantes em São Paulo/SP – foi uma 
feira bem menor do que o normal, com 
poucos expositores, quase sem diver-
sificação de produtos e serviços, com 
falhas grotescas de organização e aces-
sibilidade quase zero. Isso sem falar no 
número muito pequeno de visitantes. 
Para quem estava acostumado a ver a 
feira com corredores lotados nos 4 dias, 
se assustou com o que viu. 

Resultado: expositores insatisfeitos 
com a participação e preocupados diante 
da expectativa perante os investimentos 
feitos para estar na feira. De outro lado, 
vimos visitantes chateados por não en-
contrarem praticamente nada novo na 
mostra. Foram 4 dias de poucos negó-
cios e um balanço de críticas de toda or-

Reatech 2014 termina com saldo
negativo para visitantes e expositores: 

organização promete mudanças para 2015
dem. “A feira perdeu muito em qualidade, 
isso é notório !... Foi fácil constatar que a 
feira diminuiu em tamanho e em núme-
ros de visitantes... notamos ausência de 
público comprador. O nível dos visitantes 
também caiu muito. Não vislumbramos 
nossa participação na próxima. O movi-
mento é muito pequeno e não vale o 
investimento. A impressão que se tem é 
que a feira está acabando”, disse Breno 
Horta, da Vemex, empresa expositora.

“A participação na Reatech foi abaixo de 
nossas expectativas, uma vez que tivemos 
um volume baixo de visitas no estande, 
bem como de vendas do nosso produto. 
Poderia ser melhor, se considerarmos as 
feiras anteriores. A organização da feira 
também não foi das melhores... até na 
segurança. Foram-nos roubados equipa-
mentos que levamos para fazer adaptação 
das cadeiras de rodas. Sugerimos também 
que façam uma melhor divulgação. Não 
participarei da próxima”, afirma Danilo Ja-
cob, da Easy Mob.

Automóveis e entidades
A indústria automobilística é impor-

tante mola propulsora do nosso setor. 
Prova disso é a importante participação 
das montadoras na Reatech em toda 
a sua história. A feira já chegou a ter 9 
montadoras com estandes enormes em 
edições passadas, porém, não é só de 
carros que vive nosso segmento. Quem 
vai à Reatech gostaria de ver produtos 
e serviços de toda ordem: próteses, ór-
teses, utensílios domésticos, aparelhos 
para reabilitação, equipamentos eletrôni-
cos, softwares, acessórios, diversidade de 
modelos de cadeiras de rodas manuais e 
motorizadas, triciclos, aparelhos auditivos, 
soluções para uma melhor qualidade de 
vida... e isso acontecia na Reatech. Era 
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isso que o visitante buscava e encontrava 
na feira. Só que de algum tempo para 
cá, a Reatech praticamente só tem em 
exposição: automóveis na rua central, es-
tandes de governo – federal, estadual e 
municipal – e as entidades filantrópicas. 
Isso acabou afastando muitos visitantes, 
que já há anos não encontram na feira 
o que eles buscam. “Deixei de visitar a 
Reatech... esse ano não fui porque tinha 
certeza que não encontraria nada além de 
carros”, diz Geraldo Marques Venceslau, 
cadeirante do Rio de Janeiro e que visitou 
a Reatech praticamente todos os anos, 
desde 2004 até 2013.

Inclusive a própria indústria automobi-
lística, que tinha na Reatech uma vitrine 
institucional, já está repensando sua par-
ticipação na feira. Algumas montadoras 
consultadas relataram que 2014 foi a gota 
d´água para seu reposicionamento quanto 

à participação na Reatech. Até o número 
de test-drive realizados na área externa 
caiu vertiginosamente, o que já não vale 
mais o investimento. Prova disso é que 
esse ano já não participaram VW, Citroën 
e Peugeot, que sempre tiveram presença 
garantida na feira. Mas por outro lado, 
a Hyundai esteve presente pela primei-
ra vez. Para as montadoras, o descaso 
com o expositor e a falta de organização 
e estrutura em 2014 foi o grande ponto 
negativo. O que tem que ser pesado pe-
las montadoras, segundo elas próprias, 
é o valor institucional da participação e 
o que isso representa efetivamente para 
cada uma delas em sua imagem e em 
retorno efetivo de vendas futuras. Isso é 
muito perigoso para o futuro da feira, uma 
vez que os maiores estandes da Reatech 
e sua principal fonte de recursos são as 
montadoras. 

A metade do tamanho
Quem conhece e acompanha a Reate-

ch desde o início sabe disso e pôde perce-
ber: a feira estava praticamente da metade 
do tamanho dos anos anteriores. Muitas 
empresas e marcas tradicionais do setor, 
que sempre prestigiaram e mantinham 
seus estandes, esse ano não compare-
ceram. Até grandes marcas de cadeiras 
de rodas, por exemplo, como: Ortobras, 
Freedom e Ortomix. Até a Ottobock não 
participou da edição 2014. Lojas então, só 
a Cavenaghi esteve presente. Isso deixa 
o público consumidor e visitante, sem 
opção do que encontrar na feira.

 “A organização da feira vem dei-
xando a desejar... está piorando cada vez 
mais. A divulgação foi ruim. Deu para notar 
que convites foram enviados e foi muito 
em cima da hora... eles tinham que dar 
mais atenção aos expositores, ouvir mais 
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Honda recebe troféu do Carro do Ano 
mais uma vez !

O Honda Civic foi eleito em 2013, mais uma vez, o 
“Carro do Ano para Pessoas com Deficiência”. Em 16 anos 
da realização da pesquisa pela Revista Reação junto aos 
seus leitores e assinantes, a Honda venceu 90% das ve-
zes e o Civic é o campeão na preferência do consumidor, 
confirmando seu favoritismo.  O troféu foi entregue ao 
responsável de Vendas Especiais da Honda, Ricardo Rodri-
gues, pelo diretor/editor da Revista Reação, Rodrigo Rosso, 
durante a Reatech 2014, no estande da montadora.

as nossas necessidades. Faltou até o piso tátil esse ano... Já não 
é mais um evento atrativo para nossa empresa. Não viremos 
mais... está fugindo do objetivo”, afirma Cleber José de Oliveira, 
da Terra Eletrônica.

Durante a feira a conversa entre os expositores foi quase 
unanime: todos reclamaram e muito da organização, da divul-
gação, da montagem do evento, enfim... e muitos disseram que 
não irão participar mais da feira, que não voltarão com seus 
estandes em 2015. E isso é péssimo... imaginem em 2015 a 
Reatech sem boa parte dos poucos expositores que estiveram 
presentes em 2014 ? Não só os grandes, como montadoras, 
mas também sem os pequenos, que com muito custo, levam 
produtos e serviços diferenciados aos visitantes ? Como será a 
feira no ano que vem ?

Público visitante
A média de público da Reatech sempre girou em torno dos 

40 mil visitantes ou mais. A Reatech chegou a ser a 3ª maior 
feira do mundo para pessoas com deficiência, só perdendo 
para Alemanha e EUA. Mas depois da edição 2014, vai ter que 
buscar seu espaço novamente, porque certamente agora, está 
longe de ser uma das principais mostras mundiais do segmento.

Segundo a opinião de todos, não só em quantidade, mas a 
qualidade do público visitante da feira também caiu. De alguns 
anos para cá, esse público, antes formado por pessoas com 
deficiência e familiares ávidos em buscar novos produtos e 
serviços para uma melhor qualidade de vida, um público sempre 
comprador, além de profissionais da área (fisiatras, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, educadores etc) e estudantes 
de cursos superiores correlatos, vem diminuindo em número 
e qualidade. Nessa última edição da feira, por exemplo, foram 
raras as pessoas vestidas de branco (profissionais) visitando 
os corredores ou mesmo frequentando as palestras, também 
sempre concorridas por eles em anos anteriores. “Esse ano a 

feira foi abaixo das expectativas, estava muito quente dentro do 
pavilhão... além disso, atraiu muitos curiosos... gente que não tinha 
nada a ver com o setor”, comentou Leandro Zillig, da Azul Locadora.

“Fica difícil elogiar a Reatech 2014: ventiladores não funcionavam; 
banheiros estavam imundos; estacionamento caríssimo; praça de 
alimentação com preços exorbitantes e impraticáveis”, destacou 
Evandro Bonocchi, cadeirante, visitante do Vale do Paraíba.

 
Pontos críticos

As críticas de visitantes e expositores foram muitas, mas os 
principais pontos foram: 

- Falta de opções e variedade de produtos e serviços;
- Preço do metro quadrado muito caro para os expositores;
- Visitantes indignados pela falta de banheiros e a sujeira 
encontrada neles;
- Falta do piso tátil nos corredores;
- Número insuficiente de guias pra cegos; 
- Ausência de informações em libras pra surdos;
- Falta de cardápios em braille na praça de alimentação;
- Falta de informação em braille na entrada da feira;
- Preços de comida exorbitantes na praça de alimentação;
- Despreparo da equipe de estacionamento e o preço abusivo 
do mesmo;
- Péssimo acabamento da montagem da feira, com carpetes 
rasgados e mal colocados, passadeira central vermelha remendada 
e com vários pontos descolados ou com ondulações - perigoso 
para pessoas cegas, cadeirantes e com mobilidade reduzida;
- Estandes mal montados, mobiliário sujo e defeituoso;
- Falta de limpeza geral;
- Ventilação desligada na maior parte do tempo e as pessoas – 
com ou sem deficiência – passando mal com o calor;
- Falta de segurança;
- Má qualidade e desorganização das palestras e temas tratados;
 - Falta de sinalização e informações;
 - Palco de shows com programação fraca e vazia – o mesmo 
com a área de esportes;
 - Falta de profissionais visitando a feira (fisiatras, terapeutas, 
fisioterapeutas etc).

A palavra da organização
Como todos sabem, a organização da Reatech vem mudando nos 

últimos anos. A feira começou em 2002 de uma parceria entre o 
Grupo Cipa e a Revista Reação. Desde 2011 a 
Revista Reação não faz mais parte da organiza-
ção e promoção do evento, que foi absorvido 
na sua totalidade pelo Grupo Cipa. Nesse meio 
tempo, o Grupo Cipa foi adquirido pela Fiera 
Milano – passando a se chamar Grupo Cipa/
Fiera Milano – e hoje, a multinacional italiana é 
a organizadora em 100% da Reatech e de todos 
os outros eventos e feiras do antigo Grupo Cipa. 

Nos últimos 3 anos, a direção da feira passou a 
ser de Malu Sevieri, filha de José Roberto Sevieri, 
fundador do Grupo Cipa. E Malu continua à frente 
da Reatech, agora pela Fiera Milano. À frente dos 
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negócios da Fiera Milano hoje no Brasil, está 
o executivo Marco Antonio Mastrandonakis, 
que assumiu recentemente a empresa, no 
final de março último.

Consultada pela nossa redação, Malu Se-
vieri disse que vê as críticas como uma forma 
de melhoria: “estamos abertos a sugestões e 

idéias de soluções, e sempre analisamos tudo com muita atenção. 
Nosso intento é que a Reatech se torne referência e se supere a cada 
edição”, afirma a diretora da feira. Sobre a infraestrutura, ela afirmou 
que o pavilhao é um prédio do Governo do Estado que hoje está 
sendo administrado por uma empresa francesa. Sobre a ausência 
do piso podotátil, ela justifica dizendo que foi uma reinvindicação 
dos próprios visitantes.”Os cegos nos relataram que, pela grande 
quantidade de pessoas, ficava muito difícil andarem sozinhos e que 
a melhor solução eram os acompanhantes. Os cadeirantes reclama-
vam que ao longo dos 4 dias o piso ia se soltando e atrapalhando a 
locomoção”, diz a diretora, porém, foram os próprios visitantes que 
reclamaram a ausência do piso podotátil durante a Reatech 2014. 

O diretor responsável pela atual organizadora da Reatech, Marco 
Antonio Mastrandonakis, afirmou que, para 2015, será criado um 
“Comitê Gestor” da feira, formado por associações, mídias par-
ceiras, representantes da sociedade (PcD) e expositores. “Foram 
observados todos os problemas operacionais, que serão revisados 
integralmente e levados a esse Comitê Gestor, para que sejam 
formatados, afim de que todas as orientações e investimentos 
necessários sejam feitos na próxima edição”, afirma Mastrandonakis. 
Ele salienta ainda, que: “essa é uma feira complexa e com tantas 
características e peculiaridades, que é impossível continuar esse 
trabalho sem um Comitê Gestor”. 

A palavra do mercado – PcD e empresas do setor
O segmento de pessoas com deficiência pode ser dividido em 

duas fases em sua história no Brasil: antes da Reatech e depois 
da Reatech. Isso é um fato !

Não há como negar o benefício que a feira, nesses 13 anos de 
vida, trouxe para todos do setor, tanto para as próprias pessoas 
com deficiências – pela visibilidade e proporcionando a todos o 
acesso às tecnologias, produtos e serviços, esporte, arte, educação, 
benefícios etc – como também para a indústria e o comércio que 
atua nesse segmento de mercado, aproximando as empresas do 
seu público consumidor, aumentando as vendas, proporcionando 
crescimento e desenvolvimento. Isso também aconteceu com os 
profissionais da área, que puderam nas edições da Reatech até 
aqui, participar de discussões, reciclar seus conhecimentos, apren-
der e ensinar. Porém, a feira se perdeu no caminho... perdeu a sua 
essência... e isso precisa ser recuperado. A hora é agora. Senão, 
infelizmente, o futuro da Reatech acabará sendo incerto. A feira 
está caindo em descrédito, tanto por parte de quem expõe – e 
paga a conta para que ela exista – como por parte de quem visita, 
e que é a vida e a alma do evento.

Vamos torcer para que a Reatech reencontre seu caminho... ela não 
pode se transformar – como muitos estão comentando no mercado 
– numa “feira da bondade”, numa “mostra de ações governamentais”, 
uma “feira só de automóveis”  ou num “ponto de encontro” apenas... 
ou até, como é vista por muitos, como um local onde somente estão 

Aconteceu na Reatech 2014
Autoridades e políticos importantes marcaram presença 

na abertura da Reatech 2014, inclusive com a presença de 
candidatos a presidência, governo e vagas no senado e como 
deputados, tanto estaduais como federais. 

O Governo do Estado de SP lançou o Selo de 
Acessibilidade Comunicacional. A Prefeitura de São 
Paulo lançou o Cadastro Inclusão para dar continui-
dade à identificação e ao mapeamento do perfil 
das pessoas com deficiência, realizado em 2012.  

As palestras e cursos, como sempre, foram mui-
to concorridos, assim como as atrações culturais 
no palco e as esportivas na quadra. Os estandes 
de veículos, mais uma vez, foram os maiores em 
área ocupada. Estiveram presentes: Chevrolet, Nis-
san, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Honda e Ford. 
Adaptações para veículos também chamaram a 
atenção na Cavenaghi e na italiana  Focaccia Group. 
Chamou atenção também o Túnel Sensorial, onde os parti-
cipantes percorreram um trajeto inteiramente escuro, onde 
os sentidos da audição, olfato, ou tato foram aguçados. Já o 
cinema de inclusão disponibilizou, além de um túnel inflável 
com estímulos, programação de filmes com audiodescrição, 
subtitulação e janela de Libras.

especial – Reatech

expostos “produtos que o público que a visita não tem condições 
financeiras de comprá-los”, apesar de precisarem deles. Tem que 
haver um equilíbrio, afinal, o mercado precisa – de novo – de uma 
feira forte, que fale a sua língua, que preencha as suas necessidades 
e que traga produtos, serviços, assuntos e temas que o setor quer 
e pode ter acesso. É o mercado quem dita as regras. É o setor e a 
sociedade organizada de pessoas com deficiências quem comanda 
o que uma feira apresenta. Afinal, a feira tem que ter a CARA do 
setor e ser a referência para o movimento de PcD e para o mer-
cado. A feira é de TODOS e tem que ser feita para TODOS. E não 
o contrário. Não é a feira quem dita as regras, ela apresenta o que 
o mercado quer, precisa e busca encontrar. Esse é o real papel de 
uma feira para o nosso setor.

Vamos acompanhar o desenrolar dessa história para 2015 e 
torcer para que se encontre um caminho, um ponto de equilíbrio, 
um novo recomeço que seja bom para todos !
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Dudé - Eduardo José Magalhães 
Martins Juniori é músico, professor de 
canto popular, ator e produtor musical. 
Atualmente à frente das bandas “Dudé 
e a Máfia” e “Dudé Blues Band”. 
E-mail: dudevocalista@gmail.com 

A 
maior feira latino-
-americana de pro-
dutos e serviços des-
tinados às pessoas 
com deficiência co-

meteu, no ano de 2014, o pecado 
mortal de esquecer por completo o 
seu principal público consumidor: 
as próprias PcD.

A REATECH – que em algumas 
das suas edições passadas vem co-
metendo sucessivas gafes e deslizes 
– resolveu se omitir de uma vez no 
quesito organização. Podem parecer 
palavras fortes, mas mediante o que 
foi vivenciado por seus visitantes no 
Pavilhão de Exposições Imigrantes, não existe outro termo para 
defini-la que não seja: VERGONHA !

Entre os muitos absurdos testemunhados esse ano, talvez 
um dos mais gritantes, foi o descaso total para com as pes-
soas com deficiências visuais. Pois é, não havia PISO TÁTIL 
na Reatech 2014 ! Em seu lugar, foi esquematizado uma das 
alternativas que, a meu ver, vai entrar para a história como 
um dos maiores absurdos já vistos em qualquer outra edição 
da feira: guias foram colocados à disposição das pessoas com 
deficiências visuais para que circulassem pelo pavilhão, tirando-
-lhes totalmente o direito de transitar livremente pelos seus 
corredores. E como se não bastasse, numa situação óbvia de 
acontecer, não havia guias suficientes para todos as PcD visuais 
! O que se seguiu foi uma cena medonha testemunhada por 
muitos visitantes: um aglomerado vergonhoso de PcD visuais 
esperando um guia que os levasse em grupos de 4 a 5 pessoas, 
como numa bizarra excursão escolar (deixando claro que, os 
poucos guias são voluntários, bem intencionados, e não tem 
culpa disso).

Para ajudar ainda mais, em virtude da escassez de guias, 
foram montados pela organização da feira, “itinerários’’, para 
que os guias não ficassem sobrecarregados, ou seja: as PcD 
visuais tinham que seguir um “passeio’’ pré-estabelecido pela 
organização, violando descaradamente o direito deles de ir e 
vir. É totalmente desnecessário dizer que os guias não conse-
guiram evitar a sobrecarga de trabalho enquanto montes de 
PcD visuais se amontoavam no corredor de entrada da feira 
aguardando a sua vez de dar o “passeio das suas vidas’’.

Reatech 2014
Outro capítulo vergonhoso na edição 

desse ano da Reatech foram os banhei-
ros. Todos sem nenhuma condição de 
uso. Através das redes sociais, de acordo 
com que os visitantes que retornavam 
para as suas casas contavam, os termos 
“NOJENTO”, “UM LIXO” e “NÃO TINHAM 
A MENOR CONDIÇÃO’’ se multiplica-
vam, numa tentativa de definir o que a 
organização atual da feira teve a cora-
gem de chamar de “banheiros”. 

Ficou muito claro para vários visitan-
tes que nem sequer havia uma equipe 
de limpeza para a sua devida manuten-
ção. E se havia tais profissionais à dispo-
sição, eles foram de uma incompetência 

estratosférica ao cumprir suas funções.
Isso sem falar no carpete grosso demais e cheio de ondu-

lações que dificultou muito a vida de cadeirantes e pessoas 
com locomoção limitada nos corredores da feira. Vergonhas 
que demorarão de sair da cabeça dos visitantes e expositores 
da Reatech 2014.

A organização atual da Reatech precisa entender que essa 
feira vai além da mera exposição de produtos, cujos preços são 
proibitivos a muitos bolsos. Não é apenas um lindo palanque 
para políticos e governantes que fazem questão de nos dar 
tapinhas nas costas nos corredores do Pavilhão de Exposições 
Imigrantes para logo em seguida, esquecer-nos pelo resto do 
ano. A Reatech é de todos nós, as pessoas com deficiência ! 

Há anos ela se tornou um passo à frente na história da nossa 
inclusão social e agora está correndo o risco de dar dois passos 
para trás por pura falta de competência na sua organização.

Se nesse País nem a própria feira destinada às pessoas com 
deficiência tem a devida acessibilidade, então o último que sair 
que feche a porta... Se não morrer de vergonha primeiro.

opinião por Dudé - Eduardo José Magalhães Martins Junior

muitas razões para esquecer... ou não !



R
icardo Cesar Coura tem 36 anos e trabalhava em 
uma metalúrgica de Santana de Parnaíba/SP. 
Em 30 de dezembro de 2013, depois de 12 
anos da atividade, ele perdeu as duas mãos 
em um acidente com uma prensa. Hoje ele vai 

semanalmente ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital das Clínicas (IOT-HC), em São Paulo/SP, como o 
primeiro paciente a testar, no Brasil, com acompanhamento, 
uma mão mecânica confeccionada em plástico por uma 
impressora 3D.

Na edição anterior - Nº 97 - da Revista Reação (março/
abril), falamos da utilização dessas impressoras e das pos-
sibilidades de uso para beneficiar pessoas com deficiência. 
Agora fomos conferir os progressos de Ricardo e da equipe 
que trabalha no projeto. Afinal, em casos como esse, a 
engenharia e a terapia ocupacional precisam ter um casa-
mento perfeito: “Produto, sem processo em saúde, não faz 
sentido”, afirma a física Maria Elizete Kunkel, professora e 
pesquisadora do curso de Engenharia Biomédica da Uni-
versidade Federal do ABC (UFABC), parceira do IOT nesse 
desenvolvimento.

O material escolhido para a confecção é relativamente 
simples: além do ABS (termoplástico), são usados: linha 
de pesca (cabo de aço), elástico comum e borracha. Atu-
almente, o custo estimado é de R$ 400, isso sem contar 
com a impressora, que ainda é cara, por volta de R$ 15 mil 
para importação. Um professor da UFABC, Nilo Segundo, 
criou uma impressora 3D de baixo custo e a equipe vai 
usá-la também para o projeto, o que diminuirá o preço 
final da prótese. 

Maria Cândida de Miranda Luzo, da Terapia Ocupacional 

Avançam testes com prótese
feita em impressora 3D

do IOT, acredita que por serem materiais já conhecidos, o 
plástico, inclusive, tem várias aplicações em centros cirúr-
gicos, não haveria necessidade de uma aprovação especial 
para a utilização futura da prótese pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA).

O modelo original seguido por aqui é da África do Sul. 
A partir dele, surgiu uma comunidade nos Estados Unidos 
em que interessados fazem alterações e deixam em aberto 
na internet com fotos e relatos de toda a evolução. Esse 
material está sendo aproveitado nas pesquisas.

Vantagens da utilização
Além do aspecto financeiro, que facilitaria inclusive as 

doações pelo SUS, a equipe vê outros pontos positivos no 
aperfeiçoamento do modelo mecânico feito por impressora. 
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Um deles, de acordo com a terapeuta ocupacional Mariana Ca-
margo, é a possibilidade de colocação muito rápida depois da 
amputação, de forma que o paciente já possa sair do hospital 
com o modelo. “Tem muito paciente que desiste de usar a pró-
tese convencional porque demora muito”, afirma a terapeuta. 

No caso de Ricardo até que o processo demorou, os testes só 
começaram em fevereiro deste ano. Mariana explica que uma 
vez o modelo ajustado, prevendo as várias necessidades, será 
muito mais fácil. “Tivemos que ajustar o tamanho dos dedos 
e coisas assim, mas a gente já tendo uma ideia de como isso 
funciona, vamos conseguir produzir muito mais rápido para 
outros pacientes, será muito útil eles conseguirem colocar cedo 
essa prótese, até para eles aderirem melhor à prótese definitiva 
se quiserem”, considera.

Na visão da equipe, em relação à prótese mioelétrica, 
o modelo é muito mais leve e não demanda energia para 
funcionar. Também é mais leve do que o modelo mecânico 
convencional. Por causa disso, sua adaptação é mais simples, 
não demanda tanto esforço. A inspiração é de um modelo de 
1830, fabricado por um dentista, totalmente em madeira: “A 
ideia é continuar usando a construção mecânica, porque ela 
funciona muito bem, mas aliada às novas tecnologias de hoje. 
Nós podemos mudar o design, o material que está sendo 
usado e podemos alterar a forma como testamos isso, com 
o acompanhamento do pessoal da terapia ocupacional, que 
dá um feedback bom no sentido de saber o que eu posso 

modificar na prótese que vai ajudar o 
paciente em si”, garante Elizete.

Testes e expectativas
O modelo vai permitir que Ricardo 

segure talheres, escove os dentes, use 
uma caneta, além de ponteira para digi-
tar. “Eu espero que esteja tudo certinho, 
ajustado para ver o que dá para a gente 
fazer. A expectativa é das boas porque 
é uma coisa que vai ajudar muito. Vou 
experimentar, tem que ver a adaptação, 
se a gente se acostuma... vou tentar”, diz o paciente animado.

Elizete chama a atenção para a situação dos amputados no Brasil, 
que esperam até mais de um ano para receber uma prótese após 
o acidente e, quando essa se danifica, voltam a ser amputados 
porque não recebem uma segunda. “Não existe justificativa para 
que o Brasil esteja tão atrasado em relação ao desenvolvimento 
de soluções para membro superior, visto que para membro inferior 
existem muitas possibilidades no mercado”, argumenta.

A prótese agora desenvolvida será em breve testada por um 
grupo de crianças. Essa é uma das vantagens, à medida que a 
criança cresce, a peça pode ter suas partes reimpressas e adap-
tadas. “Por conta dessa questão, geralmente uma criança passa 
toda a infância sem prótese, esperando chegar a uma idade em 
que ela não cresça mais para receber uma”, diz a pesquisadora. 

O contato com ela pode ser feito através do e-mail: elizete.
kunkel@ufabc.edu.br. 

O site do Grupo Bones, a que ela pertence na universidade, 
é: www.facebook.com/Bones.ufabc. 

No You Tube, www.youtube.com/user/pesquisabones

Vem aí uma entidade para amputados !
Está em fase de criação a Associação Brasileira de Apoio 

Tecnológico aos Amputados, com sede em Promissão/SP. 
Seu objetivo é ser um centro de referência e excelência 
no desenvolvimento e na pesquisa de novas tecnologias 
que atendam à pessoa com deficiência em membros 
superiores. 

A iniciativa é de Margareth Maria Rego, cujo filho so-
freu amputação parcial de mão devido a um acidente de 
trabalho. Após o acidente, ela passou a estudar as dificul-
dades dos amputados e já foi a Brasília/DF várias vezes 
conversar sobre a aquisição de próteses pelo SUS. Maria 
Elizete Kunkel, da UFABC, ficará responsável pela parte de 
pesquisa e desenvolvimento da entidade. 

Existe um grupo no facebook que trata do tema, com 
quase 2 mil pessoas, chamado: “Amputados são diferen-
tes, deficiente é o Sistema”. 

O endereço é: www.facebook.com/groups/6094902
62442907/?fref=ts.
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A minivan multiuso da montadora chinesa foi um dos destaques da última Reatech, 
exposta com adaptações especiais no estande da Cavenaghi. O modelo chama atenção 

e chega para ocupar um espaço necessário e até então inexplorado na considerável 
fatia de consumidores com deficiência não condutores e seus familiares...

w 

teste drive

A
gora não temos mais do que reclamar... se a família brasileira de 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida não tinha opções 
de modelos que pudessem atender suas necessidades do dia 
a dia, com espaço, vários lugares, conforto e possibilidades de 
adaptações para todas as necessidades, e com preço acessível, 
independentemente de isenções ou não, agora tem. A montadora 

chinesa Jac Motors trouxe para o Brasil o modelo T8, uma super minivan de luxo 
com 7 lugares, que fica entre uma minivan comum e as vans 
disponíveis hoje no mercado. Ela não é tão grande e com tantos 
lugares como uma van... porém, é bem maior e mais completa 
que uma minivan comum. Enfim... só conhecendo melhor para 
saber como ela é. E é isso que a Revista Reação fez e vai passar 
aos leitores a partir de agora.

Numa parceria com a Jac Motors no Brasil – a SHC – que 
nos cedeu um veículo T8 por cerca de 20 dias, pudemos 
testar o modelo que foi todo adaptado pela Cavenaghi (adap-
tadora de veículos com sede na zona oeste da capital paulis-
ta) para o transporte de pessoas com deficiência, com banco 
especial giratório (tipo Carony) que sai do carro e seu assento 
já se torna a própria cadeira de rodas, e também com uma 
rampa traseira dobrável da suéca Autoadapt. Acompanhem 
como foi e conheçam melhor o T8:

O teste e o carro
Como já é tradição na Revista Rea-

ção, os testes que realizamos envolvem: 
conforto, acessibilidade, dirigibilidade, 
transferência do carro para a cadeira de 
rodas e da cadeira para o carro, capaci-
dade de carga, abertura de portas, espa-



teste drive

ço interno e de porta-malas, comandos 
do painel, enfim... todas as possibilida-
des. E com o T8 não foi diferente.

Este recente lançamento da Jac no 
Brasil é um modelo para atender a toda 
família, principalmente para quem tem 
nela, uma pessoa com deficiência. Ou 
até mesmo, quando o próprio condu-
tor do veículo é uma PcD e que precisa 
de um automóvel grande o suficiente 
para carregar sua família, cadeira de ro-
das, cadeira de banho, bagagem etc... 
Apesar da T8 só estar disponível com 
câmbio mecânico, nada impede, por 
exemplo, dela ser adaptada com siste-
ma de embreagem eletrônica para que 
o condutor possa ser uma pessoa com 
deficiência, caso isso seja necessário. 
Mas o modelo é ideal mesmo para que 
PcD sejam transportadas, ou seja, para 
os chamados “não condutores”.

Como o carro é importado da China, 
não é possível aplicar nele nenhuma 
das isenções cabíveis para uma pes-
soa com deficiência, porém, a rede de 
concessionárias Jac Motors, com apoio 
da fábrica e do importador, estão ofere-
cendo um super desconto em cima do 
preço para o consumidor final, que já é 

atraente. Assim, esperam poder aten-
der de forma ainda mais diferenciada a 
pessoa com deficiência e seus familia-
res interessados na compra do T8.

Alguns itens de acabamento são re-
almente mais requintados, dando um 
certo charme ao modelo, abrindo tam-
bém campo para que ele possa ser tra-
balhado pela SHC em outros segmen-
tos, além da PcD, como: o de Turismo, 
Locadoras e Transporte de Executivos, 
por exemplo.

Sofisticação e luxo não faltam ao 
modelo, que vem até com teto solar. 
Porém, a economia de combustível já 
não é um ponto forte do T8. Não é fácil 
para o motor 2.0 dar conta de tanto 
peso, o que faz com que o consumo 
do motor exclusivamente à gasolina, 
seja um pouco alto.

Dirigibilidade, visibilidade, 
conforto e desempenho
O T8 tem excelente visibilidade. É 

bastante alto e todo envidraçado, o 
que dá plena visão ao motorista e pas-
sageiros. Isso é um diferencial e tan-
to para o cadeirante transportado, por 
exemplo, que não tem a mesma visão 
de dentro de uma minivan comum. 

O modelo é bastante macio e confor-
tável, vem completinho – menos banco 
de couro que é opcional – com: airbag 
duplo, ar-condicionado, direção hidráuli-

ca, rodas de liga leve, central multimídia, 
trio elétrico, freios ABS. O T8 não é um 
carro com motor que responde imedia-
tamente, até pelo seu porte e peso. Isso 
também é uma característica dos freios 
quando são exigidos. A estabilidade é 
boa, apesar do modelo ser bem alto e 
quadradão, típico de vans e furgões, ele 
é bem estável e bom de curvas.

Seja no trânsito da cidade ou na es-
trada, o JAC T8 mostrou que tem con-
forto de sobra. O câmbio manual é bem 
macio e leve, de fácil troca de marchas, 
mas que às vezes são sentidas pelo mo-
torista. Muito espaçoso, o T8 é realmen-
te interessante para pessoas com de-
ficiência e suas famílias, que precisam 
levar suas cadeiras de rodas, cadeira de 
banho e outros utensílios, principalmen-
te em viagens. Afinal, a PcD que precisa 
ser transportada tem mais necessidades 
que qualquer outra, na maioria das ve-
zes, e precisa de espaço para levar os 
equipamentos necessários para sua 
melhor qualidade de vida. 
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 Acessibilidade, transferência
e porta-malas
O T8 é bastante grande... tem mais 

de 5 m de comprimento, por isso, outro 
ponto interessante e bem eficiente do 
carro é a câmera de ré, com visor no 
painel: ajuda e muito !

Os comandos de painel – requintado 
e com detalhes imitando madeira escu-

ra –  ficam colocados de forma que o 
motorista tenha tudo ao seu alcance. E 
os comandos de som no volante tam-
bém são bem úteis. A posição da ala-
vanca do câmbio também é muito boa 
para quem dirige, assim como os bo-
tões de iluminação e acionamento do 
teto-solar no teto, tanto acima do moto-
rista, como também atrás, dando auto-
nomia aos passageiros nessa operação. 
O ar-condicionado também é duplo e 
independente para os passageiros.

O rebatimento dos bancos traseiros 
– inclusive com giro de 360º na segun-
da fileira – e a sua fácil remoção, são 
grandes atributos do T8, facilitando tam-
bém sua adaptação.

O acesso ao interior do carro para 
quem usa da cadeira de rodas – no 
caso desse modelo testado pela Revista 
Reação e adaptado pela Cavenaghi – é 
muito bom. 

Foram instaladas no T8 duas adap-
tações diferentes: a rampa traseira do-
brável e o banco removível na segunda 
fileira, dando a opção de entrada e saída 
também pela porta lateral. 

As portas laterais tem sistema de 
abertura deslizante (portas de correr), 
são bem práticas e seguras, com boa 
amplitude de boca, permitindo a insta-
lação do sistema tipo Carony. 

A entrada do cadeirante pela rampa 
instalada na porta traseira do T8 ainda 

é um pouco prejudicada pela altura da 
abertura. A porta da T8 abre para cima 
e o cadeirante para ingressar ao interior 
do carro, tem que abaixar a cabeça para 
ela não bater na proteção de cima da 
porta. Nem todos os cadeirantes ou 
pessoas com deficiência que são trans-
portadas, tem esse controle de cabeça. 
Mas isso está sendo resolvido pela Jac 
Motors em parceria com a adaptadora 
Cavenaghi, que já estão com sua equi-
pe de engenheiros desenvolvendo uma 
forma de permitir essa entrada sem que 
a pessoa transportada tenha que abai-
xar a cabeça para entrar no carro. Até 
porque, a altura interna do T8 é perfeita, 
a pessoa fica bem acomodada e sem 
encostar a cabeça no teto depois que 
ultrapassa a porta, podendo ser trans-
portada com toda segurança e conforto. 
E por falar em segurança, é sempre bom 
lembrar que a adaptação respeita todos 
os itens e normas internacionais, com 
travas Q-Straint e cintos de segurança.O 
carro permite várias opções de adap-
tações, garantindo espaço interno para 
tudo e todos.



notícia

O 
Programa PE Conduz é um serviço gratuito do 
governo do estado pernambucano, na alçada da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos. É desenvolvido pela Urja 
Social (www.urjasocial.com.br), empresa com 

sede no Porto Digital do Recife/PE. 
Esse foi o primeiro serviço de transporte especial do tipo porta 

a porta para pessoa com deficiência do Estado e, de acordo com 
o gerente de Projetos Rafael Rodrigues Bitu, com o modelo de 
gestão integrada utilizado e monitoramento em tempo real dos 
usuários transportados, foi o pioneiro no Nordeste e, possivel-
mente, no Brasil.  

Iniciado em 2011, faz hoje cerca de 4 mil viagens por mês, 
realizadas por 40 veículos do tipo Van, adaptados para o trans-
porte de três cadeirantes e quatro passageiros, simultaneamente. 
São 26 municípios atendidos com três polos distribuídos nas 
regiões do Agreste, Sertão do São Francisco e Região Metropo-
litana do Recife/PE. Esses polos funcionam como garagens para 
guarda dos veículos, bem como escritório de atendimento aos 
candidatos do serviço especial.

Tratamentos de saúde e lazer são os principais motivos do 
atendimento. Para usar o serviço foi criado um sistema auto-
matizado que permite o cadastramento pelo número 0800 ou 
pelo site customizado para serviço. Em todas as modalidades 
de inscrição, os dados do interessado são processados e valida-

dos para garantir o cumprimento dos critérios de elegibilidade 
exigidos. Entre os critérios sócio-econômicos, está a presença 
no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social.

Bitu afirma que não há demanda reprimida: “Atualmente 
trabalhamos sem espera na rota, contudo temos um número 
aproximado de 150 candidatos que ainda não passaram pelas 
etapas de credenciamento, por pendências individualizadas para 
serem abordados na roteirização do serviço”. 

A empresa foi escolhida por licitação para executar o serviço 
e se inspirou nos serviços mais antigos já operados no Brasil, 
como o Serviço Atende de São Paulo (Capital) e o PAI - Serviço 
de Campinas/SP. “Esses modelos nos deram condições de 
construir um modelo com foco nas necessidades do usuário, 
com base na prestação de um serviço com conforto, segurança 
e credibilidade”, explica o gerente.

Para a Urja Social, trabalhar com esse público significa buscar 
trazer a diferença para dentro da empresa, combatendo o pre-
conceito e reconhecendo a igualdade entre as pessoas. “É um 
orgulho poder ter a oportunidade de presenciar e fazer parte da 
conquista dos objetivos dos usuários. Nossa equipe é capacitada 
para o atendimento de quaisquer urgências provenientes da 
operação, bem como habilitada para o tratamento e convívio 
com pessoas com deficiência através de capacitação ministrada 
pela Secretaria Estadual de Apoio a Pessoa com Deficiência do 
Estado de Pernambuco (SEAD)”, finaliza Bitu. 

Pernambuco tem serviço pioneiro em 
transporte especial no Nordeste
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Q
uando ouvi falar do projeto Trilhas Inclusivas que 
surgiu em Minas Gerais, logo pensei como seria 
possível uma pessoa com deficiência participar 
de uma trilha já que temos tão pouca acessibili-
dade nas ruas de muitas cidades do Brasil. Sair 

nas ruas ditas asfaltadas já considero um grande desafio, imagine 
em uma estrada de terra, pedras e matos ? Claro que fui atrás 
para ver como seria possível isto.

Na entrevista que fiz com Caico Gontigo, um dos idealizadores 
do projeto Trilhas Inclusivas, ele relata que tudo nasceu com a 
missão de proporcionar a melhoria da qualidade de vida de 
todos através do Turismo de Aventura. Que ao ver uma matéria 
na TV sobre uma corrida de aventura de 246 Km, com todo 
tipo de terreno e em algum lugar remoto 
do mundo, onde um grupo de bombei-
ros franceses levou 5 adolescentes com 
deficiência nessa aventura, ele se sentiu 
motivado e inspirado a fazer o mesmo nas 
trilhas da Serra do Cipó, lugar que conheço 
bastante e que oferece várias cachoeiras, 
rios, montanhas, fauna e flora exuberantes.  

E são vários os roteiros oferecidos que 
vão, desde o trekking, caminhadas, esca-
ladas, montanhismo, até a observação da 
fauna e flora e canoagem na região da 
Serra do Cipó, a 100 Km da capital mineira, 
Belo Horizonte/MG, e a 60 Km do Aero-
porto Internacional de Confins.

O Trilhas Inclusivas  atende a pessoas 
de ambos os sexos, de todas as idades, 
inclusive pessoas com deficiência. A parti-

Trilhas Inclusivas
cipação dessas pessoas  no projeto se dá através da realização 
dos passeios em roteiros pré-estabelecidos pela equipe do 
projeto, no intuito de propiciar a elas uma sensação única de 
estar em meio à natureza, vivenciando o turismo de aventura, 
o qual acreditam contribuir para melhoria da qualidade de vida 
de cada um que participa. 

Além disso, durante os passeios, todos os participantes têm a 
oportunidade de expandir seu ciclo de amizades, pois a equipe 
se esforça para realização de passeios com grupos, o que natu-
ralmente já cria um ambiente de conversação e trocas. 

Todos os roteiros, a forma de auxiliar, o trato com as diferenças 
fazem com que as pessoas com deficiência demonstrem suas 
necessidades ou a maneira particular de como gostariam de ser 
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trilha por Adriana Buzelin

turismo de aventura para todos !



trilha

Adriana Buzelin cursou Relações Públicas, 
Produção Editorial, Design Gráfico e Artes Plás-
ticas. É artista plástica, escultora e modelo. 
Retomou sua vida após um acidente que a 
deixou tetraplégica. É a primeira cadeirante 
tetraplégica a ser registrada em mergulho 
adaptado pela HSA/Internacional no estado 
de Minas Gerais. 
Site: www.adrianabuzelin.com 

conduzidas. Profissionais de saúde e um condutor especializado 
durante todo o roteiro, sempre acompanham de perto as pes-
soas que necessitam de qualquer ajuda extra, além do apoio 
de um impulso maior na cadeira de rodas em terrenos mais 
acidentados. Também são disponibilizados lanches durante o 
trajeto e o transporte da sede do Trilhas Inclusivas para a trilha 
de aventura propriamente dita.

Caico nos conta que há esse diferencial com as pessoas e suas 
dificuldades. Os outros participantes da trilha não tentam moldar 
as dificuldades do trajeto e sim todo o processo de integração 
se molda de forma espontânea. O lema é: “Aqui ninguém fica 
de fora da diversão, alegria e adrenalina!”.

Como todo projeto de esporte e inclusão social, o Trilhas 
Inclusivas enfrenta alguns obstáculos. Um deles é a necessidade 
de translado até os locais para a prática de esportes de aventura, 
afinal é em local distante. “E foi no decorrer desses passeios que 
identificamos ser a maior dificuldade das pessoas com deficiên-
cia. Com isso criamos uma campanha de crowdfunding para a 
aquisição de um carro adaptado”, relata Caico.

Se você quiser conhecer ou participar dos inúmeros roteiros do 
Trilhas Inclusivas, basta acessar o site: www.trilhasinclusivas.com.br 

É só escolher o roteiro que mais lhe atraí. Os preços de uma 
aventura dessas são super acessíveis, com valores a partir de R$ 
35 até R$ 60 por pessoa, assim como o propósito do projeto. O 
Trilhas Inclusivas fica no centro da Serra do Cipó/MG e o contato 
pode ser feito pelo e-mail: contato@trilhasinclusivas.com.br

E quem quiser contribuir é só clicar no link da campanha: 
http://www.kickante.com.br/campanhas/carro-adaptado-para-
-trilhas-inclusivas que oferece brindes simbólicos até chaveiros, 
camisas, bonés e passeios.
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74 mulher por Márcia Gori 

Por quem os
sinos dobram ?

rouba e suprimi os sonhos alheios. Para matar uma pessoa, 
tire-lhe as suas aspirações e os seus anseios, não tem perdão 
para tamanha maldade, chega a ser hediondo esse tipo de 
comportamento. Também sou mãe e não gostaria de estar 
no lugar de nenhuma destas mulheres guerreiras, que a meu 
ver são forjadas no aço e na dor da perda dos seus bens mais 
preciosos – suas filhas.

Neste crime contra nossas meninas – porque todos nós 
pertencemos à humanidade – eu entendo que quando há a 
ação do homicídio, praticamos um crime contra a humanida-
de, pois nunca seremos substituídos – haja vista que somos 
únicos, mesmo quando somos maus. Este crime caracteriza 
o quanto ainda o machismo impera no mundo... Em alguns 
países menos, em outros muito mais, esse pensamento e 
crença que a mulher não passa de um objeto, sem direitos de 
decidir sua própria vida, além dos homens e seus familiares 
terem o direito de vida e morte sobre elas, chega ser doido, 
monstruoso.

Às vezes fico pensando o que faz uma pessoa subjugar outra, 
dominação ? Falta de perspectiva do dominado ? Educação, 
cultura de um povo ? Crenças, religião ?

Ah ! Como é complicado pensar sobre isso e o quanto dói 
nosso espírito em ver tanta maldade. Esses homens não terem 
compaixão com essas crianças, que para eles, não passam de 
objetos de represália de um Deus ignorante, mau, vingativo e 
sombrio, um ser que não tem espaço nas orações de gente 
normal. Como pode uma sociedade viver presa a conceitos tão 
antiquados, causando morte, dor, revolta e guerra... Por quê 
? Por quê ? É só isso que está gongando em minha cabeça 
e trazendo um turbilhão de sentimentos que vão do perdão 
ao ódio...

As nossas crianças da humanidade estão correndo risco. 
Caso não haja uma intervenção severa nesta questão, uma vez 
que nossas fronteiras são amigáveis, não estamos preparados 
para nada de ruim. Vemos isso em diversos países ao redor 
do mundo e podemos ser vitimas desses fanáticos sectaristas, 
porque quem nos garante que não podem se expandir feito 
ervas daninhas ?

É uma guerra pelo poder – somente de poder – esquecen-
do de todos os preceitos de bondade, ética, caridade e amor 
fraternal. Sinto como se estivéssemos vivendo um retrocesso 
em nossa evolução e estamos vivenciando novamente as cru-
zadas sob as Leis de Talião... Isso me faz lembrar um poema 
do John Donne:

N
ovamente a ignorância, a maldade e o fanatismo 
viram notícia em todo o mundo com a atroci-
dade do sequestro das meninas da Nigéria, 
como se o correto fosse uma matemática exata, 
como se todos os “erros” na visão de um grupo 

pudessem ser corrigidos de forma tão rígida, arcaica e violenta.
Quando me deparei com esta notícia na internet, fiquei 

pensando como estariam se sentindo as mães, as crianças e 
até o grupo de insurgentes islâmicos. Por que tanto fanatismo, 
tanta intransigência e maldade com pessoas inocentes que 
somente querem cuidar da vida e alcançar os seus sonhos ?

Ainda temos mais de 200 meninas sob a loucura, o funda-
mentalismo de homens machistas que não aceitam os direitos 
da mulher, olhando-nos como mercadorias, incubadoras de 
seus filhos e nada mais. Colocam-se no lugar de um Deus que 
somente existe na mente doentia de cada um deles... Sinto que 
estamos correndo risco de haver retrocessos na evolução do 
mundo, haja vista o silêncio e a cumplicidade da humanidade.

Famílias no desespero em busca de notícias, pensando se 
suas filhas pelo menos estão vivas; meninas vivendo minutos 
de medo e tortura que nunca mais se esquecerão, pois farão 
parte das lembranças da infância roubada... Qual crime cometi-
do por essas pessoas ? Que fé é essa que mata, trafica, tortura 
em nome de Deus e do que julgam certo ?

O crime cometido de um lado é a pobreza imposta por um 
governante ignorante, omisso e corrupto com os seus e do 
outro, é o povo acreditar que através da educação dos seus 
filhos e filhas poderão transformar seu País. Os sonhos da 
mudança e da transformação não podem ser castigados pela 
ignorância e a maldade de alguns, assim como precisam ter 
motivação e estímulo para perseguirem seus ideais.

Deveria ser duramente penalizado a pessoa ou grupo que 



mulher

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

Nenhum homem é uma ilha
Fechado sobre si mesmo

Todo homem é uma parte da Terra
Uma partícula do Universo

Se um torrão é arrastadopelas águas
Para o mar

A Europa fica menor
Como se de um

promontório se tratasse
Da casa dos teus amigos

Ou da tua própria 
A morte de qualquer
homem diminui-me

Porque sou parte da humanidade
Por isso não pergunte por quem

Os sinos dobram:
Eles dobram por ti.

Até nosso próximo encontro !!!

mais eficientepor Samara Del Monte

É preciso ter dinheiro
para estar bem !?!

Os preços dos equipamentos
estão cada vez mais absurdos...

P
essoas sem nenhum tipo 
de deficiência já precisam 
adquirir certos “objetos”e 
ferramentas, para boa vivên-
cia de suas particularidades 

e especificidades em suas rotinas, assim 
como acontece, também, com as pessoas 
com deficiência. Imagine, porém, que os 
tais “objetos” para atender a PcD são muito 
caros, às vezes, incompatíveis com a reali-
dade da inclusão. Só para se ter uma ideia,  
uma cadeira de rodas – simples – custa em 
média R$ 1.500,00.  

Mas por que esses preços tão altos ? 
“Os valores são variados por diversos 

motivos: um deles é devido aos fornece-
dores serem diferentes e, principalmente, 
de diferentes nacionalidades. Além disso, 
no caso de produtos importados, por exem-
plo, existem taxas de nacionalização. Outra 
razão é a especificidade do produto – cada 
um com características e funcionalidades 
diferentes”, justifica Walter Sato, gerente da 
Cavenaghi, empresa adaptadora de veículos 
e revendedora de produtos para pessoa 
com deficiência e mobilidade reduzida, atu-
ante na capital paulista há mais de 45 anos.

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

 Andrea de Souza Rosa compra equi-
pamentos para seu filho, Matheus, que 
tem paralisia cerebral e autismo e os 
considera bem caros: “fiz a adaptação, 
da última cadeira do Matheus, com um 
senhor que mora aqui, na Zona Norte 
de São Paulo, mas foi caro também. 
Procuro sempre lugar mais em conta, 
porém nunca acho”.

Maria Aparecida Bacalhau, 55 anos, resi-
dente no Guarujá/SP, mãe de Isadora Gale-
pe, uma jovem de 24 anos com síndrome 
de Rett (um distúrbio do sistema nervoso 
que leva à regressão no desenvolvimento da 
pessoa), comprou uma órtese para o pé da 
filha, indicada por uma fisiatra: “foi muito cara, 
acho totalmente fora da realidade os valores 
cobrados por esses aparelhos”, reafirma.

Os preços realmente são um absurdo ! 
Mesmo com o “BB - Crédito Acessibilidade”, 
linha específica do Banco do Brasil – que 
financia até R$ 30.000,00 em juros bem 
mais baixos – fica muito difícil para se ad-
quirir um produto. O SUS também tenta 
garantir às pessoas que realmente não têm 
condições de pagar.

Os equipamentos têm que ficar mais 
acessíveis para todos, pois eles são de 

ex t rema ne-
cessidade para 
que possamos 
ter uma melhor 
qualidade de 
vida e para mos-
trarmos nosso 
real potencial.
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ILHA DA ABRIDEF, ANIVERSÁRIO DE 4 ANOS  
E WORKSHOP INTERNACIONAL MARCAM 

PARTICIPAÇÃO NA REATECH 2014

E
ste ano a ABRIDEF partici-
pou de forma diferente da 
Reatech, que aconteceu 
entre os dias 10 a 13 abril, 
no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo. 

Pela primeira vez, foi montada a “ILHA 
DA ABRIDEF” na feira, composta por 6 
estandes, que contou com a participação 
de algumas empresas associadas: Ortho-
pauher; Lyon Despachante; Livre Mundi; 
Vemex; Terra Eletrônica e Azul Locadora.  

“Foi uma iniciativa bastante positiva, 
pois além de reforçar a participação da 
entidade na feira, ainda demos condições 
melhores e mais interessantes para as 
empresas que aderiram à ILHA para que 
pudessem participar”, comenta Mara Di 
Maio, superintendente da ABRIDEF.

Também na Reatech 2014 a ABRIDEF 
realizou seu primeiro evento internacio-
nal. Foi no dia 10, primeiro dia da Feira, 
das 8:30hs às 17;00 hs, no auditório ex-
terno. Foi um Workshop com o palestran-
te americano convidado pela entidade, 
Sr. Joseph P. Lane - Investigador Principal 
do Centro de Conhecimento Tradução 
para Transferência de Tecnologia SUNY at 
Buffalo - financiado pela NIDRR / USDE 
2008-2018, ao lado da Dra. Maria de 

Mello, Pós Doutora em Tecnologia Assis-
tiva pela University of FLorida, e Diretora 
Científica da ABRIDEF. 

O Workshop se concentrou em 3 prin-
cipais elementos do modelo NtK :

1) Examinar as sequências de fases in-
corporando todas as três metodologias ;

2) Rever a literatura acadêmica e da 
indústria subjacente a cada etapa e ati-
vidade;

3) Conhecer as ferramentas exigidas 
para realizar a análise técnica, de marke-
ting e do consumidor. 

E contou com a seguinte programação 
e participações:

- Wilson Zampini - Ottobock - Regio-
nal President Latin America- Associado 
ABRIDEF: fraquezas e fortalezas da práti-
ca profissional  (e do mercado) da TA na 
America Latina e no Caribe;

– Dra. Sara Squella - CTI Renato Ar-
cher: o panorama da TA na America La-
tina;

– Dr. Jesus Carlos Delgado - ITS BRA-
SIL: a Tecnologia Assistiva no Brasil;

– Fernando Ribeiro - SDH – Governo 
Federal: políticas públicas para fomento 
ao desenvolvimento da Tecnologia Assis-
tiva no Brasil; 

-  Dra. Mari Zulian – CNRTA: histórico 
das ações do CNRTA;

- Milton Pombo da Paz - Assessor téc-
nico do CGEE: síntese do Relatório Final 
do projeto “Mapeamento de Tecnologia 
Assistiva”. 

- Dra. Maria de Mello – Technocare 
-  Diretora Científica da ABRIDEF: porquê 
criar a Associação Latina Americana e do 
Caribe de Tecnologia Assistiva - ALACTA ;

Além disso, também foram iniciados 
os trabalhos em grupo para a criação do 
perfil da ALACTA – entidade científica que 
nasce com o apoio da ABRIDEF – e a 
apresentação e discussão das propostas 
apresentadas.

“O resultado para a ABRIDEF foi exce-
lente, considerando ser o nosso primeiro 
evento internacional e debatendo temas 



de tão grande importância para o nosso setor” diz Mara Di Maio.
No mesmo dia 10, primeiro dia da Reatech, como já é de 

costume, das 19 às 21 hs, aconteceu em outro auditório, agora 
dentro da feira, a Reunião Mensal e Aberta da ABRIDEF, con-
tando com a presença de seus diretores e associados, onde a 
presidência, gestão e diretores puderam apresentar as ações 
da Entidade e seus planos até o final de 2014, conforme o 
“Planejamento Estratégico” da ABRIDEF. Também, nessa mesma 
oportunidade, foi comemorado o 4º aniversário da Entidade.

Na reunião, a ABRIDEF pôde contar, mais uma vez, com a 
presença do grande parceiro e Deputado Federal Otávio Lei-
te (PSDB/RJ), integrante da FRENTE PARLAMENTAR DO CON-
GRESSO NACIONAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, que novamente parabenizou os trabalhos 
da Associação e se colocou à disposição de todos os empre-
sários e associados da ABRIDEF, no sentido de tentar viabilizar 
suas demandas, objetivando a melhoria do setor e por conse-
quência, das pessoas com deficiências. 

Abrilhantou ainda mais a reunião, mais uma vez, a pre-
sença da Deputada Estadual por São Paulo, Célia Leão, que 
reforçou sua parceria com a ABRIDEF, colocando-se também 
à disposição de todos para alcançarmos novas conquistas em 
nosso setor.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No final do ano passado, foi realizada uma Assembleia Geral 

Ordinária na sede da ABRIDEF na zona oeste da capital paulis-
ta, para definir alterações necessárias no Estatuto da Entidade. 
Agora, se fez necessário no dia 13 de maio último, outra convo-
cação e nova Assembleia Geral Ordinária, para referendar o que 
foi decidido da Assembleia anterior, para que o novo Estatuto 
seja registrado e para que passe a valer, a partir do seu registro, 
as novas regras e quadro diretivo da Associação.

Desta vez, a Assembleia aconteceu na Secretaria Estadual da 
Pessoa com Deficiência, no bairro da Barra Funda, zona oeste de 
São Paulo/SP. Na ocasião, houve também a eleição para os car-
gos vagos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Éti-
co, para o restante do mandado, que vai até 16 de abril de 2015.

FEIRA HOSPITALAR E FEIRA + EXPOSANITÁ 2014
A ABRIDEF também 

participou da Feira Hospi-
talar, que aconteceu, no 
Expo Center Norte, entre 
os dias 20 e 23 de maio, 
com um estande no  Pa-
vilhão Vermelho, onde 
teve a oportunidade de 
divulgar ainda mais seus 
trabalhos e receber visi-
tantes de empresas de 
todo Brasil e do mundo, interessados em conhecer as ações da 
Entidade e realizar parcerias, com inovações para o mercado.

Durante esse período, o presidente da ABRIDEF, Rodrigo Rosso, 
bem como a Diretora Científica Maria de Mello e mais dois asso-
ciados – Luciano Santos da Ortopedia Monumento e Monica Ca-
venaghi, da Cavenaghi – estiveram na Itália, em Bolonha, visitando 
a feira Exposanitá 2014. 

No próximo Informe ABRIDEF, na edição julho/agosto da Revis-
ta Reação, traremos as notícias e novidades dessa visita da Comiti-
va da ABRIDEF a esse importante evento mundial do setor.

FEIRA + FÓRUM REABILITAÇÃO 2014

Entre os dias 13 e 15 de agosto próximos, a ABRIDEF estará 
participando com um estande da FEIRA + FÓRUM REABILITAÇÃO, 
que acontecerá no Anhembi, zona norte da capital paulista. Fica 
desde já o convite aos amigos, parceiros e associados para visita-
rem o evento e passarem no estande da Entidade.

ABRIDEF e você, juntos, fazendo a diferença !!!
www.abridef.org.br
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A superação de Wanderley !

A 
empresa MCK Comercial 
e Representação Fono-
gráfica Ltda, surgiu há 25 
anos no bairro da Barra 
Funda, região oeste da ca-

pital paulista. Foi fundada pelos amigos 
Taciano Garcia e Henrique de Azeve-
do, que trabalhavam juntos na extinta 
Continental Discos e que, com o fim 
da comercialização dos discos de vinil 
e das fitas K-7, viram-se na necessidade 
de procurar outros caminhos para seus 
clientes e parceiros. Foi quando conhe-
ceram a Sony Music Entertainment, que 
começava na produção de CDs.

Aos poucos, foram criados depar-
tamentos na MCK: bureau, pré-mas-
terização e outros tipos de assessoria 
– sempre visando facilitar o já sobrecar-
regado trabalho de produção de seus 
clientes. Assim, surgiram parcerias com 
a Laborgraf, Sonopress Rimo, Micro-
service e a atual fábrica AMZ Mídia 
Industrial S/A. Hoje, a empresa possui 
18 funcionários, sede própria, estrutura 
completa para assessorar seus clientes 
na produção de CDs, DVDs, Blue-ray, 
registro de músicas, criação de sites, 

por Celise Melo (Celelê)

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, autora, educadora, musi-
coterapeuta e é sucesso de público e crítica há mais de 20 anos.
www.celeleeamigos.com.br
musicoterapia@celeleeamigos.com.br
Facebook: Celelê e Talili - Fan Page Facebook: Celelê                              

distribuição, venda de downloads etc.
O experiente técnico de som, Wander-

ley Ferrante, começou na música ainda 
muito jovem e já está no setor de Mas-
terização da MCK há 15 anos, tendo de-
senvolvido trabalhos com artistas como: 
Daniela Mercury e Jorge Ben Jor, e os 
CDs da Celelê, entre outros. Ele explica 
que, masterizar é a arte de ouvir cuidado-
samente uma mixagem completa, com o 
objetivo de apurar e corrigir deficiências 
sonoras e problemas. 

Em agosto de 2013, uma ferida em-
baixo do pé de Wanderley se alastrou 
para o osso e ocasionou a amputação 
da sua perna direita. Consciente do pro-
blema, ele tentou se preparar mental 
e espiritualmente para enfrentá-lo – e 
conseguiu. Depois de duas cirurgias e 
aos 41 anos, continua trabalhando com 
muita garra e à espera da prótese. Com 
um certo pesar, diz: “meu sonho é que 
algum dia as pessoas respeitem mais 
aquelas que têm alguma deficiência.”

Parabéns Wanderley, estamos juntos 
na sua luta ! 

Contatos: wanderleyferrante@gmail.com

notas

“Educação Física 
Sem Limites” no CEU 

Guaianazes 

É no CEU (Centro de Educação 
Unificado) de Guaianazes, zona leste 
de São Paulo/SP, que professores ca-
pacitam outros professores a darem 
aulas de Educação Física inclusiva para 
alunos com deficiência. A iniciativa 
gerou o curso “Educação Física Sem 
Limites”, feito e recebido por e para 
colegas de trabalho, com o intuito de 
aperfeiçoar profissionais da educação 
a trabalharem suas aulas de modo 
adaptado para todas as PcD. A ação 
surgiu através do CEFAI (Centro de 
Formação e Atendimento a Inclusão) 
junto a Diretoria Regional de Ensino 
do bairro (DRE) e contempla todos 
os tipos de deficiência, com 6 ativida-
des em sua base: basquete de rodas, 
futebol de 5, vôlei sentado, rugby de 
cadeira de rodas, goalboll e bocha. O 
curso foi dividido em 5 encontros, com 
carga horária de 40 horas, compostos 
por aulas teóricas, práticas, palestras 
e vídeos. Entre professores, coorde-
nadores e gestores da rede municipal 
de Guaianazes, foram 70 profissio-
nais participantes. Também na turma 
de aprendizes da unidade de ensino, 
o curso contou com 15 alunos com 
algum tipo de deficiência, entre crian-
ças e adultos. Para tornar o trabalho 
possível, os educadores contaram com 
equipamentos vindos de empréstimos 
e de materiais adaptados. Devido à 
boa aceitação do curso, já foi confir-
mado que haverá um próximo módulo 
– ainda sem data definida – além da 
probabilidade de que seja expandido 
para outras diretorias. 
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O Brasil da Copa
e do ENEM é acessível ?

E
nfim chegamos ao mês da Copa do Mundo e à 
oportunidade de sermos um grande espaço para 
as discussões sobre como anda a acessibilidade em 
nosso país. Estima-se que, de acordo com Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 

tenha mais de 45 milhões de pessoas com deficiências, que 
com certeza, gostariam de aproveitar este evento para passear e 
se divertir como qualquer outra pessoa.

Quando ouvimos a palavra “acessibilidade”, já vem em nossas 
mentes o acesso à infraestrutura, ou seja: rampas, elevadores para 
cadeirantes, acessibilidade nos espaços físicos das edificações 
novas e das existentes, que devem estar preparadas para receber 
qualquer pessoa independente de suas limitações.

E na Copa do Mundo seria diferente ? Claro que não, e o que 
realmente vemos com relação a este evento é uma discussão 
sobre o quesito de acessibilidade arquitetônica, ou seja, aquela 
acessibilidade voltada à infraestrutura e mobilidade urbanas rela-
tivas aos estádios de futebol, hotéis, aeroportos e cidades sedes 
do evento.

A Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, já estabelecia 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibili-
dade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 
nos atrativos turísticos. No artigo 9º desta lei, temos: “Dotar os 
edifícios e outras instalações abertas ao público, ou de uso público, 
de sinalização em braille (e táteis) e em formatos de fácil leitura e 
compreensão”, sendo que a acessibilidade não deve ser garantida 
como adaptação, mas sim como projeto de construção”.

Se olharmos os dados apresentados pelo Governo Federal 
sobre o quesito Acessibilidade na Copa de 2014 no Brasil, vemos 
que o Ministério do Turismo está investindo R$ 98,5 milhões em 
obras de acessibilidade em 9 cidades-sede da Copa do Mundo 
de 2014.

Já o Ministério de Esporte publicou a portaria 205 (http://www.
copa2014.gov.br/pt-br/noticia/presidenta-dilma-rousseff-sanciona-
-lei-geral-da-copa), em setembro de 2012, em que indica que 
deve ser assegurada a destinação mínima de 1% da capacidade 
total de espaços e assentos dos estádios de futebol para pessoas 
com deficiência. Esta portaria se refere ao parágrafo terceiro do 
artigo 11 do Decreto 7783, que regulamenta a Lei Geral da Copa.

Algumas cidades brasileiras se destacam por oferecer hotéis 
com quartos e banheiros adaptados, restaurantes com cardápios 
em braille e informações acessíveis a pessoas com deficiências 
auditivas e serviços de transporte adaptados. Entre elas, está 
Maceió/AL, a capital com o maior percentual de quartos de ho-
téis adaptados para receber visitantes com mobilidade reduzida, 
e Socorro/SP, cidade paulista com uma estância hidromineral 
adaptada para cadeirantes.

Além disso, também foi divulgado que a FIFA deveria apresentar 
um Plano de Atendimento e Informação das Pessoas Deficientes, 
com a adequada linguagem e sinalização visual, tátil e outras 
dentro das arenas e no perímetro FIFA, desde os desembarques 
dos transportes públicos e privados e chegadas de pedestres, até 
o assento destinado ao expectador-torcedor e durante a realização 
das partidas e das saídas dos estádios, observando a legislação de 
acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência e com 
mobilidade reduzida, proporcionando assim uma nova e completa 
experiência a essas pessoas durante e após a realização do evento.

Mas como será a acessibilidade dessas informações e da 
comunicação com as pessoas que circularem pelo ambiente do 
evento ? E não falo somente das pessoas com deficiência, mas 
também dos turistas internacionais que estarão em nosso País. E 
se tivermos algum turista internacional com deficiência ?

A acessibilidade, conforme a Convenção da ONU, deve ser 
assegurada não só com medidas apropriadas para garantir às pes-
soas com deficiência o acesso ao ambiente físico e ao transporte 
em igualdade com as demais pessoas, mas também oferecer as 
mesmas oportunidades no acesso às informações, que incluem 
sistemas e tecnologias da informação e comunicação.

A menos de um mês do início do evento, não conseguimos 
encontrar informações sobre este Plano de Atendimento e In-
formação das Pessoas com Deficiências. Analisei o site oficial 
da FIFA (http://pt.fifa.com/worldcup/) e temos a total falta de 
acessibilidade web tanto para as informações sobre o evento, 
como para aquisição dos ingressos.

Mas, em contrapartida, teremos pela primeira vez na América 
Latina a chamada “Narração Audiodescritiva”, o que significa que 
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em todas as partidas profissionais especializados irão descrever 
os lances dos jogos às pessoas com deficiência visual. 

O projeto de “Narração Audiodescritiva” já existe em países 
da Europa e, no Brasil, será realizado por meio de uma parceria 
entre a FIFA, a ONG Urece Esporte e Cultura para Cegos, do Rio 
de Janeiro, e o Centro de Acesso ao Futebol na Europa (CAFE).

No Mundial haverá dois locutores por jogo e a narração será 
transmitida por radiofrequência e captada em fones de ouvido 
individuais. Os torcedores com deficiência visual poderão sentar 
em qualquer lugar do estádio. A narração audiodescritiva dará 
ênfase a detalhes como emoção dos torcedores, clima de jogo, 
descrição do gramado, entre outros aspectos mais subjetivos e 
característicos do sentido da visão. Os equipamentos usados foram 
adquiridos pela entidade máxima do futebol.

A outra novidade tecnológica será a primeira demonstração 
pública de um exoesqueleto controlado pela mente. Na abertura 
da Copa, no jogo Brasil x Croácia, uma pessoa com paralisia 
esquelética irá dar o chute inicial. Para isso, entrará em campo o 
time do projeto Walk Again (Caminhar de Novo), que é liderado 
pelo médico-cientista brasileiro Miguel Nicolelis, e que está desen-
volvendo um mecanismo chamado exoesqueleto que fica preso 
por presilhas ao corpo da pessoa, como se fosse um segundo 
par de pernas e braços. O mais interessante e fascinante do 
projeto é que o usuário poderá controlar o exoesqueleto através 
dos pensamentos.

Miguel Nicolelis afirma que: “esse é um objetivo que será cum-
prido, porém, o projeto ainda não está pronto completamente para 
ser posto em mercado e ser usado diariamente pelas pessoas que 
necessitam de tal tecnologia. Mas iremos mostrar para o mundo 
um outro Brasil, aquele que pode fazer grandes projetos científicos 
com impacto humanitário e provar que existe um outro país, um 
país que cresceu muito nos últimos anos, melhorou a vida de 
muita gente, mas que ainda pode fazer coisas  impressionantes 
não só para os brasileiros, mas para todo o mundo.”

Educação - Acessibilidade no ENEM
Outra novidade sobre acessibilidade comunicacional foi o 

anúncio da ampliação da acessibilidade do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) 2014 que será realizado nos dias 8 e 9 de 
novembro. As inscrições, que terminaram em 23 de maio, tiveram 

como novidade as informações do edital que foi oferecido em 
formato de leitura (formato Txt) compatível com o sistema para 
deficientes visuais Dosvox e um vídeo na língua brasileira de sinais 
(LIBRAS) para os deficientes auditivos.

Lembramos que a nota do ENEM é utilizada como critério 
para acesso ao ensino superior por meio do Sistema de Seleção 
Unificada (SISU), que oferece vagas em 115 instituições públicas 
de educação superior, e do Programa Universidade para Todos 
(PROUNI). Além disso, a participação na prova é requisito para 
receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 
participar do programa Ciência sem Fronteiras ou ingressar nas 
vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de 
Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica  (SI-
SUTEC) e que estudantes maiores de 18 anos podem obter a 
certificação do ensino médio por meio do ENEM.

O ENEM deste ano terá o atendimento especializado para as 
pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência 
auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, 
dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia ou com outra 
condição especial. Além de atendimento específico oferecido a 
gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e/
ou sabatistas (pessoas que, por convicção religiosa, guardam o 
sábado). 

A novidade deste ano, é que o website do Enem está um pouco 
mais acessível do que nos anos anteriores, além de oferecer as 
informações em Libras e o edital em formato texto para utilização 
das pessoas com deficiência visual com software Dosvox.

Também foi possível solicitar, em campo próprio do sistema 
de inscrição, o auxílio ou o recurso necessário, de acordo com as 
opções apresentadas: prova em braille, prova com letra ampliada 
(fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas), prova com letra 
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super ampliada (fonte de tamanho 24 e 
com figuras ampliadas), tradutor-intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-
-intérprete para pessoa com surdocegueira, 
auxílio para leitura, auxílio para transcrição, 
leitura labial, sala de fácil acesso e mobili-
ário acessível, conforme estabelecido nos 
Decretos Nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e Nº 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004.

Avaliações de Acessibilidade 
Web

Sendo assim, o nosso Observatório Na-
cional da Acessibilidade Web utiliza estes 
dois pilares para analisar a acessibilidade 
web dos sites no Brasil, utilizando as Di-
retrizes Internacionais (WCGA 2.0) e as 
Nacionais (E-mag 3.0) como indicadores 
principais em nossas ações.

Para isto nos baseamos no índice criado 
e utilizado internacionalmente para validar 
de forma automática a Acessibilidade Web 
de qualquer site na internet, desenvolvido e 
divulgado pela Unidade de Acesso da Fun-
dação para Ciência e Tecnologia de Portugal 
(http://www.acessibilidade.gov.pt/).

O índice, que se encontra na ferramenta 
de validação de acessibilidade web  “Ac-
cessMonitor”, é uma unidade de valoração 
utilizada em todos os testes deste validador 
e cujo resultado final sintetiza e quantifica 
o nível de acessibilidade alcançado. Ele 
está representado numa escala de 1 a 10, 
dentro da qual o valor 10 significa uma ado-
ção plena da boa prática de acessibilidade 
web. É um indicador que se destina ao uso 
exclusivo dos criadores do sites Web. Todos 
os testes do “AccessMonitor” têm a sua 
fundamentação nas WCAG 2.0 do W3C.

Analisamos os sites de cada Estado no 
Brasil e os sites oficiais de informações 
sobre a Copa do Mundo nas cidades sedes. 
E apesar de nenhum deles ser totalmen-
te acessível conforme as normas interna-
cionais da acessibilidade web, podemos 
separar esta avaliação em 6 quesitos, a 
fim de auxiliar e propor uma melhoria da 
acessibilidade web em:

Péssima Prática: Até 1.9 pontos;
Prática Ruim: Entre 2 a 3.9 pontos;

Prática Regular: Entre 4 a 5.9 pontos;
Boa Prática: Entre 6 a 7.9 pontos;
Ótima Prática: Entre 8 a 9.9 pontos;
Excelente Prática: 10 pontos

Dentre os sites de todos os estados do Brasil, apenas dois podem ser considerados 
como tendo “Boas Práticas” de acessibilidade web, 14 sites possuem “Prática Regular” 
e 11 sites apresentam “Prática Ruim”, conforme descrito a seguir:

Dentro das cidades sedes da Copa do Mundo no Brasil,  dois sites apresentam “Boas 
Práticas” de acessibilidade web,  três sites oferecem “Prática Regular”,  e seis sites  “Prática 
Ruim”. Acompanhem:

Esperamos que na próxima edição seja possível informar a quantidade de pessoas 
com deficiência que realizaram a inscrição ao ENEM e que cada torcedor possa ter o 
máximo de conforto, acessibilidade e diversão durante a Copa do Mundo. Quem sabe 
cheguemos a ser “Campeões” não só no futebol, mas em educação e no respeito aos 
direitos de todas as pessoas de nosso país !

Posição Estados WebSite Notas Região

1 Santa Catarina http://www.sc.gov.br/ 4.3 Sul

2 Rio Grande do Sul http://www.estado.rs.gov.br/ 5.5 Sul
3 Paraná http://www.cidadao.pr.gov.br/ 6.0 Sul
4 Rio de Janeiro http://www.rj.gov.br/web/guest 3.4 Sudeste
5 São Paulo http://www.saopaulo.sp.gov.br/ 4.3 Sudeste
6 Espírito Santo http://www.es.gov.br 5.3 Sudeste
7 Minas Gerais http://www.mg.gov.br/ 6.1 Sudeste
8 Acre http://www.ac.gov.br 3.6 Norte
9 Amazonas http://www.amazonas.am.gov.br/ 3.8 Norte
10 Roraima http://www.rr.gov.br/ 3.8 Norte
11 Sergipe http://www.se.gov.br/ 4.5 Norte
12 Tocantins http://to.gov.br/ 4.9 Norte
13 Rondônia http://www.rondonia.ro.gov.br/ 5.2 Norte
14 Amapá http://www.ap.gov.br 5.3 Norte
15 Pará http://www.pa.gov.br/ 5.9 Norte
16 Maranhão http://www.ma.gov.br/ 3.5 Nordeste
17 Rio Grande do Norte http://www.rn.gov.br/ 3.5 Nordeste
18 Paraíba http://www.paraiba.pb.gov.br 3.6 Nordeste
19 Piauí http://www.piaui.pi.gov.br/ 3.7 Nordeste
20 Pernambuco http://www.pe.gov.br/ 4.5 Nordeste
21 Bahia http://www.bahia.ba.gov.br/ 4.6 Nordeste
22 Ceará http://www.ceara.gov.br/ 5.2 Nordeste
23 Alagoas http://www.governo.al.gov.br/ 5.8 Nordeste
24 Mato Grosso do Sul www.ms.gov.br 2.7 Centro-Oeste
25 Mato Grosso http://www.mt.gov.br/ 3.1 Centro-Oeste
26 Goiás http://www.goias.go.gov.br/ 3.9 Centro-Oeste
27 Distrito Federal http://www.df.gov.br/ 4.5 Centro-Oeste

Posição Cidades Sedes WebSite Notas Região

1 Curitiba/PR http://www.copa2014.curitiba.pr.gov.br 7.5 Sul

2 São Paulo/SP http://www.copa2014.sp.gov.br 6.3 Sul
3 Porto Alegre/RS http://www.transparencianacopa.com.br 5.6 Sul
4 Brasília/DF http://www.copa2014.gov.br 5.4 Sudeste
5 FIFA - Portal Oficial http://pt.fifa.com/index.html 4.2 Sudeste
6 Cuiabá/MT http://www.mtnacopa.com.br 3.7 Sudeste
7 Salvador/BA http://www.copa.salvador.ba.gov.br 3.7 Sudeste
8 Belo Horizonte/MG http://www.pbh.gov.br/transparenciacopa2014 3.5 Norte
9 Fortaleza/CE http://www.secopa.ce.gov.br 3.5 Norte
10 Recife/PE http://www.secopa.recife.pe.gov.br 3.3 Norte
11 Natal/RN http://www.copa2014.natal.rn.gov.br 2.6 Norte
 Manaus/AM Não Encontrado XX Norte
 Rio de Janeiro/RJ Não Encontrado XX Norte
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A 
história de 2014 começou com preparativos para 
um evento – a REATECH 2014 – onde muitas 
pessoas com deficiência visual, que vão sozinhas, 
precisam de um acompanhamento, além de toda 
a população geral que necessita de informações e 

respostas que são pesquisadas e respondidas no próprio local.
Para que tudo corresse bem, foram realizadas reuniões antes 

do evento com muitos voluntários interessados em ajudar no 
grande dia (estudantes de universidades, escolas e outros). 
Os que se dispuseram a ser acompanhantes de pessoas com 
deficiência visual participaram de uma Capacitação Básica, com 
orientações sobre técnicas de como guiar adequadamente, 
vivências, apostila... 

Quando chegou a data, até aconteceram imprevistos: algumas 
intercorrências, mudanças nas adaptações do local, mas NADA 
impediu o aprendizado que esses voluntários guerreiros (assim 
os chamo) receberam nesses dias.

Vale investir nessas pessoas ? Entre erros e acertos, temos 
história, vidas transformadas pela “renovação do entendimento”, 
com experiências que contribuíram para uma futura profissão. 
Foram 110 voluntários... Por isso, é importante publicar uma parte 
dos muitos depoimentos expressivos enviados pelos próprios 
voluntários, incluindo o depoimento de uma deficiente visual:

Vitória Nabalon: “Foi uma grande experiência, aprendi 
tantas coisas... quando cheguei em casa, mesmo cansada, a 
felicidade e o sentimento de dever cumprido foi maior”. 

Juliana Lima: “Esse foi meu primeiro ano ! Claro que o 
cansaço depois de chegar em casa mata, as dores nas pernas 
também não são agradáveis, mas nada melhor do que ter um 
dever cumprido, não só como voluntário, mas como cidadão. 
Comecei a cursar terapia ocupacional esse ano e tive mais 
certeza de que é esse o ramo que quero, não apenas trabalhar, 
mas viver!” 

Mariana Souza: “Pude ver como todos somos iguais, 
independente de termos ou não alguma deficiência, seja ela 
física, visual ou outra”. 

Simone Sousa: “Cada pessoa que conduzi foi uma lição 
de vida”. 

 Lindalva Palmeira: “Confesso que a primeira meia hora 
foi muito assustadora. Achei que não conseguiria me comuni-
car, mas o tempo foi passando e aos poucos foi ficando mais 
claro e fácil”.

 
Luan Sena Lima: “É uma lição de vida para nós... me sinto 

um ser humano muito melhor”. 

Lidiane Feitosa: “Valeu muito a experiência, conheci pes-
soas maravilhosas e recebi convites inesperados, elogios que 
me deixaram muito surpresa, carinho, respeito e confiança 
que me deixaram muito orgulhosa pelo reconhecimento do 
pouquinho que fiz pelos que acompanhei na feira”.

 
Marisete Carvalho: “Experiência única, que não há palavras 

certas para descrever a sensação que senti”. 

Rodrigo Ribeiro: “Eu, que já havia participado outras vezes 
e de outras formas, adorei fazer parte dessa equipe !” 

Beatriz Mello:  “Foi mais um ano de trabalho lindo ! Pre-
cisamos de mais voluntários dispostos a realmente ajudar, pois 
os deficientes visuais desacompanhados agradecem demais a 
nossa ajuda”.

 
Yara Machado: “Experiência, vivência, pessoas boas ao 

redor, histórias de vida, motivação. Obrigada !”

por Suely Carvalho de Sá Yanes

ACOMPANHAR pessoas
com deficiência visual
mais uma parte na história...



Juliana A. Costa: “Que experiência ! Foi maravilhoso servir 
cada pessoa e ser guia. Cada pequeno esforço voluntário, quan-
do é feito com amor, transforma qualquer coisa, até mesmo a 
mais difícil”

Ana Muler: “Conheci pontos de vista e realidades muito 
diferentes da minha e me senti muito bem com todos que 
agradeceram o trabalho”.

Henrique Lacerda: “Experiência sem igual ! Ficaria lá até 
às 5 da manhã com sorriso no rosto. Adorei ter ajudado pes-
soas com deficiência visual e saber que colaborei com elas de 
alguma forma.” 

Sara D. Soares: “Foi a primeira vez. Depois de meia hora, 
consegui ficar à vontade. Pude ter contato de perto com as pes-
soas, ajudá-las e ser ajudada também através de seus esforços 
e história de vida”.

 
Renata Fücher: “Acredito que as pessoas se modificam a 

cada encontro e a cada troca. E por esse motivo, participo da 
Reatech... ela traz novas tecnologias e oportunidades e propor-
ciona encontros únicos e trocas inexplicáveis. E que venha a 
Reatech 2015 – 5º ano participando !” 

Raissa Viaro: “É uma experiência incrível que nos possibilita 
colocar em prática tudo aquilo que estamos vendo dentro da 
sala de aula”.

 
Michelli Sosa: “Ter sido voluntária foi muito grandioso para 

a minha formação como ser humano”. 

 Thainá Rocha: “Estava com muito medo de fazer alguma 
coisa errada.... Foi uma experiência incrível ! O projeto de guiar 
pessoas com deficiência visual desacompanhadas é muito in-
teressante e não deveria acabar nunca”.

André Delucas: “Eu gostei muito de participar, pois ajudou 
a conhecer um pouco mais sobre deficiência, poder conversar 
com eles e saber como é viver...” 

Camila Correia: “É um evento, além de muito infor-
mativo, em que conhecemos pessoas que são exemplo de 
superação. Fazemos amizades, aprendemos a lidar com as 
dificuldades dos demais e nos colocar no lugar de quem 
estamos guiando. Experiência incrível, independente da área 
de atuação profissional”.

Sirlei P.F. Carvalho: “Foi a minha primeira experiência 
como voluntária e melhor sensação que já tive na vida. Fui os 
‘olhos’ de pessoas encantadoras, com interesse em aprender 
novas tecnologias...” 

Juliana F. Silva: “Em relação aos pontos positivos, o maior 
de todos – por si só – já é o voluntariado”.

Ahn... Voluntários vencedores... cada um aprendendo a acom-
panhar e a se relacionar com o outro. O tema vira até artigo, mas 
os aprendizados são tantos e os relatos são muitos ! Eles estão 
aí e são frutos de um trabalho em que vale a pena acreditar, 
investir e contribuir para a formação profissional e de vida de cada 
um... O trabalho realizado com esses voluntários são “sementes” 
que podem gerar frutos também na vida de cada pessoa com 
deficiência, na transformação da sociedade. Que bom... !

Maristela Mendes - pessoa com deficiência 
visual - formada em RH, pós graduada em 
gestão de projetos e palestrante

“Tenho deficiência visual. Neste ano, pela primeira vez, fui sozinha 
e estava com receio de não conseguir me encontrar em tantos 
estandes. Foi onde conheci o trabalho dos acompanhantes. Todos 
engajados em nos atender da melhor forma, desde a preocupação 
em nos levar nos lugares de nossa preferência, como no cuidado de 
nos guiar em uma feira com tantos obstáculos, com tantas pessoas. 
Eu me surpreendi com tamanha doação de tempo, de empatia, de 
humanidade, entre tantas coisas boas. Senti que aqueles jovens 
realmente fizeram a diferença em todos os dias que estive na feira 
! Agradeço a todos os voluntários pela iniciativa, trabalho, empenho 
e dedicação. Em especial, as que me acompanharam durante os 4 
dias que estive na feira. Elas me levaram em todos os lugares que 
queria ir, foram minhas fotógrafas, companheiras e principalmente 
meus olhos, me contando tudo o que viam de forma brilhante ! 
Essa experiência foi única, obrigada !” 

Julião - hoje ele é o braço direito da coordenação 
dos voluntários !

“O que faz os meus olhos brilharem é ver a satisfação dos 
voluntários quando terminam de acompanhar uma pessoa com 
deficiência visual e a felicidade de ver o acompanhado sair com 
um sorriso no rosto com vontade de ficar na feira por horas... 
E a melhor das sensações foi após 6 anos de trabalho como 
voluntário, reencontrar e poder abraçar a primeira pessoa que 
acompanhei (com as pernas tremendo de medo de errar e 
derrubar a pessoa na época). Isso sim é satisfação ! Enquanto 
estiver viva a ideia de ajudar ao próximo, estarei feliz demais !” 

     

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.
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Acessibilidade na Flórida (EUA) 
Miami e Orlando:

A
cessibilidade ! Infelizmente, 
em minha passagem pelos 
EUA, em fevereiro último, só 
me fez ter a certeza de que 
o Brasil está longe de, sequer, 

entender o significado dessa palavra. 
No final de janeiro, participei, como 

presidente da ABRIDEF, de um evento da 
ATIA – Assoc. Americana das Indústrias de 
Tecnologia Assistiva – em Orlando (Flórida/
EUA). Minha passagem pelo evento seria 
muito curta e, como já iria aos EUA para 
isso mesmo, resolvi também, de última 
hora, aproveitar minha viagem para passar 
alguns dias por lá com minha família e levá-
-los à Disney, além de fazer umas compras, 
passear por Miami, enfim... programa de 
brasileiro. E foi o que fiz... Lá fui eu com 
minha turminha para a terra do Tio Sam !

Como a decisão de levar a todos foi ideia 
repentina e as passagens foram compradas 
de última hora, tivemos que fazer conexão 
em Bogotá (Colômbia) e as surpresas já 
começaram por aí ! Ao contrário do que 
eu, com toda minha ignorância e precon-
ceito imaginava, o aeroporto de Bogotá 
é simplesmente maravilhoso. Moderno, 
acessível em todos os sentidos e detalhes, 

um espetáculo – principalmente se com-
parado com os nossos aeroportos, aqui, 
do Brasil. Foram 4 horas de conexão que 
passaram em minutos. Explorei ao máximo 
o aeroporto colombiano, “tentando” achar 
um defeito, confesso, mas não encontrei... 
pasmem: estão à nossa frente também.

De lá, embarcamos novamente e segui-
mos destino à Orlando. Não posso deixar 
de mencionar o atendimento primoroso 
que recebemos da companhia aérea que 
escolhemos para a viagem: a também co-
lombiana, mas agora um pouco brasileira, 
Avianca. Aeronaves novas, pessoal educa-
do, respeitando horários e com especial 
atenção às crianças, idosos e pessoas com 
mobilidade reduzida e com deficiência. 

Em Orlando (EUA)
Chegando ao moderno e também to-

talmente acessível aeroporto da cidade, 
desembarcamos e já fomos pegar o carro 
que tínhamos alugado daqui do Brasil. 
Tudo muito organizado, primeiro mundo, 
já estavam nos esperando com tudo que 
pedimos: GPS, cadeirinha de bebê etc. Era 
uma van, dessas bem estilo americano, 
para 8 lugares e bastante espaço para 

por Rodrigo Rosso

o povo americano está mesmo anos luz à nossa frente... Que pena !



crianças e malas. Vale mencionar que lá, 
gastamos por 14 dias de aluguel – num 
carro desse porte, totalmente completo e 
equipado com o que há de mais moderno 
– o equivalente a um final de semana com 
um carro 1.0 popular, sem luxo algum, 
aqui no Brasil. É um absurdo como pa-
gamos caro pelas coisas em nosso País... 
mas vamos lá.

Seguimos então para o hotel e, no ca-

minho, fui prestando atenção nas ruas e 
avenidas – largas, arborizadas, modernas, 
bem sinalizadas e, principalmente, extre-
mamente limpas – e reparei que em todo 
lugar havia rampas de acesso, sinalização 
universal (cadeirinha azul), barras de apoio, 
piso podotátil, ônibus urbanos preparados 
para o transporte de cadeirantes (os escola-
res também), muitas vans com plataformas 
circulando, carros de passeio com as placas 
onde nelas já constava o símbolo identifi-
cando que o veículo era de uma pessoa 
com deficiência e muitos carros também 
com adesivos nos vidros. E como a cidade, 
além de plana, oferece todas essas condi-
ções, há muita, mas muita gente mesmo, 
circulando nas ruas com suas cadeiras de 
rodas e triciclos motorizados. 

No hotel, mais surpresas boas: o lugar 
também era acessível, apesar de termos 
escolhido ficar numa espécie de flat com 
chalés. Me chamou atenção a piscina do 
hotel, tanto a adulto como infantil e até 
mesmo a Jacuzzi, por possuírem guinchos 

com braços para entrada e saída de pes-
soas com deficiência na água. Depois, 
reparando melhor, descobri que “todos”, 
sem exceção, todos os hotéis de lá, inde-
pendente do porte, tem esse equipamen-
to nas piscinas. 

Os restaurantes da cidade e os fast-foo-
ds, museus, shoppings e até os famosos e 
luxuosos outlets de compras são acessíveis 
em seus largos corredores, lojas, estaciona-
mento, praças de alimentação e banheiros. 
Nada é forçado ou “adaptado”, mas sim, 
simplesmente acessível.

Nos Parques da Disney !
São vários parques: Magic Kingdom, 

Epcot Center, Estúdios Disney-MGM - 
Hollywood e o Animal Kingdom, sem con-
tar os outros fora do complexo. Todos são 
enormes e cheios de atrações, impossível 
visitar cada um deles em um dia só. E 
todos são acessíveis... A infraestrutura dos 
parques foi completamente desenhada 
levando em consideração a acessibilidade 
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O mercado de Produtos para PcD !

Aproveitei também a viagem para visitar algumas lojas de 
produtos para pessoas com deficiência, ortopedias etc. Não 
são muitas. Achei que fosse encontrar mais. Em Orlando são 
menores, espalhadas, mas muitas na periferia da cidade. E na 
maioria delas, encontramos de tudo: de colchões a poltronas, 
de cadeiras de rodas (tanto venda como manutenção) a fraldas. 

Em Miami, encontrei a maior de todas. Parecia um mini-
-shopping de produtos para PcD: tudo dividido em alas – meio 
bagunçadas, mas tudo bem separado – com até medicamentos 
específicos para uso de pessoas com deficiências, além de ben-
galas, andadores, cadeiras de rodas, guinchos etc. Tinha de tudo !

para todos, na concepção da palavra, e todos os funcionários são 
treinados para atender da melhor forma possível os visitantes, res-
peitando suas limitações e necessidades. Um espetáculo a parte !

Uma dica é sempre procurar informações e tirar dúvidas nos Cen-
tros de Serviços para visitantes (Guest Services Office), localizados 
nas entradas dos parques. Até o Animal Kingdom, um parque que 
reproduz aventuras na floresta, tem acessibilidade.

Nos parques, parece até que a gente está nos corredores de uma 
Reatech, tamanho é o movimento de cadeirantes, cegos, grupos de 
surdos e crianças com deficiências intelectuais com seus pais e/ou 
monitores passeando por todos os lados e brincando normalmente 
nas atrações da Disney. E olha que é muita gente e de todas as partes 
do mundo ao mesmo tempo e no mesmo lugar... gente de todas 
as idades, com as mais diferentes deficiências, todo mundo junto e 
misturado. E a mobilidade é pensada como um todo mesmo, não 
só nas pessoas com deficiência, mas também nos idosos, obesos, 
mães com carrinhos de bebês etc. 

Os trenzinhos que levam os visitantes do estacionamento até os 
parques também possuem condições de transportar pessoas com 
mobilidade reduzida e cadeirantes. Não é obrigação. Nem adaptação. 
É cultura e respeito pelo ser humano, pelo cidadão !

Até os brinquedos e atrações mais incríveis e complicados do 
ponto de vista da acessibilidade, são pensados e planejados para não 
deixar ninguém de fora, independente da deficiência ou condição... 
Todo mundo se diverte e aproveita !

Na Disney, também chama a atenção a limpeza, educação 
e a organização... coisas que, para nós brasileiros, infelizmente, 
também são artigos de primeiro mundo.

Nos Parques da Universal !

O complexo de parques da Universal não é diferente da Disney. 
Nos dois parques, a acessibilidade é sentida e vista desde a entrada 
no estacionamento. Todo trajeto, de onde se deixa o carro até 
os parques, é dotado de elevadores e esteiras rolantes. E assim 
como na Disney, a limpeza e organização, bem como o preparo 
dos funcionários, desperta na gente até uma pontinha de inveja... 
Tudo é acessível também, de atrações até os restaurantes. Sem 
falar nos banheiros, que também são perfeitos !

Peguei uns dias de chuva durante a visita aos parques da Univer-
sal, mesmo assim, a frequência de pessoas em cadeiras de rodas 
manuais, motorizadas e triciclos era muito grande, sem contar os 
carrinhos de bebês. O interessante também é que muitos funcio-
nários da Universal são PcD.

Hoje em dia, os brinquedos e atrações, pelo menos a maior parte 
deles, são virtuais, com requintes de tecnologia, com óculos 3D, 
4D, enfim... simulações perfeitas, com cheiros, calor, frio, água... 
tudo é muito real e transporta a todos para dentro de cada situação 
vivida na atração. Não tem jeito... é um mundo de sonhos, onde 
todo mundo, independente da idade, volta a ser criança !

Em Miami (EUA)
Depois de alguns dias em Orlando, seguimos de carro para Mia-

mi. São pouco mais de 300 Km e menos de 3 horas de viagem... 
mas, confesso que nem dá para sentir. A estrada é um tapete... 
pelo caminho, postos de parada maravilhosos, com praças de 
alimentação e lojas. Americano sabe mesmo como “vender” seu 
peixe. É inegável... tudo impecável e acessível !



O evento da ATIA
O evento da ATIA – Associação Americana das Indústrias 

de Tecnologia Assistiva – aconteceu em um dos hotéis mais 
luxuosos de Orlando. Foi, na verdade, um congresso com vá-
rias salas simultâneas e com uma pequena feira de produtos 
e serviços num grande salão. Muitas novidades apresentadas, 
na maioria delas, com produtos voltados à tecnologia. 

Ficamos num hotel comum dessa vez, meio fora do burburi-
nho da cidade, mas também com toda acessibilidade... e isso é 
tão normal e usual nos EUA, que ficando por lá algum tempo, 
a acessibilidade começa até a passar despercebida, faz parte de 
tudo em todo lugar. 

A cidade de Miami é um paraíso e um sonho de consumo 
para muitos. Um cenário de cinema. Não é para menos: praias 
lindíssimas, gente bonita, restaurantes, baladas, bares, boa comida, 
muitas atrações, centros de compras, ruas arborizadas, grandes 
avenidas, barcos atracados, carros e shoppings luxuosos e muito 
glamour... como não gostar de uma cidade que respira bem estar 
e hospitalidade ?

Até os bolsões que levam às praias, saindo da famosa Avenida 
Ocean Drive, são acessíveis, com vagas de estacionamento, bancos 
e chuveiros. Tudo muito organizado e o próprio povo zela pela 
limpeza e funcionamento em todo lugar. 

A volta para o Brasil e à nossa realidade...
Depois de cerca de 15 dias nos EUA, pegamos nosso avião 

em Miami com destino a São Paulo/SP. Aliás, vale destacar o 
maravilhoso aeroporto de Miami. Quanta diferença dos nossos... 
sem comparação.

Fizemos mais uma parada em Bogotá, e por falar de lá, aproveita-
mos, mesmo que correndo dessa vez, para dar mais uma “babada” 
no aeroporto dos vizinhos colombianos. Por fim, descemos no 
nosso Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos/SP... 
não sei se por estar já com os olhos acostumados com tanta or-
ganização e limpeza, por estar, depois de alguns dias, convivendo 
com a acessibilidade de verdade e não com a “balela” que vivemos 
em nosso País, mas quando desci em Cumbica, a vontade que 
eu e minha família tivemos foi de sair correndo !

A conclusão é uma só: como nós estamos atrasados e como 
nossos aeroportos no Brasil são ineficientes, sujos, desorganizados, 
atrasados e sem acessibilidade... que vergonha ! Estamos em plena 
Copa do Mundo... logo teremos Olimpíadas no Brasil e é esse País 
que vamos apresentar para os turistas que vem da Europa, EUA, 
Japão ? É isso que nossos governantes querem “enfiar garganta 
abaixo” da gente, nos fazendo acreditar que estamos preparados 

ou nos preparando para receber eventos do porte que vamos receber 
? Infelizmente, vamos passar vergonha...

Como é bom não ver papéis ou bitucas de cigarro jogadas pelo 
chão... como é limpo para os olhos não ver paredes pichadas, como 
é gratificante ver que um povo respeita as diferenças e trata a aces-
sibilidade de forma tão comum... e quando chegamos no Brasil, nos 
deparamos, já dentro do maior aeroporto internacional que temos, 
com elevadores quebrados, degraus e locais inacessíveis, banheiros 
sujos e mal cuidados sem sinalização ou acessibilidade pelos corredo-
res, dificuldade para os cadeirantes deixarem as aeronaves, cadeiras 
de rodas da Infraero que deveriam ser usadas para servir os cidadãos 
com mobilidade reduzida mais parecendo sucatas jogadas, arreben-
tadas pelos cantos, sujas e empoeiradas... o que dizer do Brasil ?

O que dizer da nossa realidade ? Não só em termos de acessibili-
dade não, mas o que dizer e esperar de nosso País como cidadãos 
? Infelizmente, nosso problema é cultural... é político. Somos uma 
nação pacata, um povo bom até demais... e que “aceita” as coisas, 
por pior que elas sejam, como se fossem “assim mesmo”... como 
se o que temos fosse o melhor que o País e quem nos governa, 
pudesse nos oferecer. 

Que pena... ainda estamos longe de ser, sequer, uma nação de 
primeiro mundo, que dirá então, sermos um País “acessível para 
todos”. Mas, como já melhoramos muito em relação ao que já fomos 
um dia, ainda tenho esperança !

Rodrigo Rosso  é diretor e editor da Revista Reação 

E-mail: contato@revistareacao.com.br
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Cultura também é direito de todos

F
alar de cultura é falar de história, é poder conhecer 
o mundo e a nós mesmos. O acesso a ela é um 
direito de qualquer pessoa, mas infelizmente, ainda 
não é “acessível” a todos. 

Foram dois anos pensando e discutindo Acessi-
bilidade Cultural por conta da minha dissertação no Mestrado. 
Com o título “Acessibilidade em edifícios públicos de cultura 
em uma cidade de médio porte do Estado de São Paulo”, de-
fendida no dia 21 de maio de 2014, pelo Departamento de 
Terapia Ocupacional na Universidade Federal de São Carlos/
SP, esse trabalho me proporcionou uma enorme alegria e 
me fez descobrir novas possibilidades e necessidades para 
o acesso global aos ambientes culturais. Sou cadeirante há 
dezesseis anos e sei quais são as minhas dificuldades quanto 
ao acesso físico, mas descobri que pessoas com deficiências 
físicas, visuais, e auditivas podem usufruir de muitos recursos 
para serem, de fato, inseridos em ambientes culturais.

A primeira dificuldade para a exclusão é a falta de acesso 
físico, o que deve ser pensado desde a saída de casa, o an-
dar pelas vias públicas (ruas e o passeio público), o uso do 
transporte público ou particular, o mobiliário urbano, sinaliza-
ção, entre outros. Por exemplo, se não há calçada adequada, 
haverá uma grande dificuldade para a pessoa com deficiência 
chegar até um ponto de ônibus e se o transporte público não 
for adaptado, aumentará ainda mais a dificuldade para que o 
usuário chegue, nesse caso, a um equipamento cultural. 

No Brasil, edifícios públicos e de uso coletivo, que são ou não 
tombados pelos órgãos responsáveis, devem ser fisicamente 
acessíveis. Equipamentos culturais como museus, teatros e 
bibliotecas, por exemplo, de forma geral, ainda não atendem 
ao exigido nas leis e normas do país, mas há no entanto, al-
guns exemplos de como é possível promover o acesso físico 
nos edifícios de cultura como a Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, o Museu do Futebol, ambos na cidade de São Paulo e 
a Biblioteca Pública do Amazonas, em Manaus/AM. São locais 
onde é possível circular pelos seus espaços. 

Fora do Brasil, podemos citar o The Metropolitan Museum 

of Art, em Nova Iorque (EUA), e o National Museums Liverpo-
ol, em Liverpool (Inglaterra). E como cultura não está restrita 
aos edifícios, as cidades devem estar acessíveis para permitir 
que locais, como: Ouro Preto/MG, Salvador/BA, Brasília/DF, 
Olinda/PE e Parati/RJ, cidades consideradas museus a céu 
aberto, possam ser visitadas por pessoas com qualquer defi-
ciência. A acessibilidade permite que lugares onde o acesso 
é quase improvável, possam ser visitados. Hoje na Acrópole 
em Athenas (Grécia) e no Cristo Redentor (RJ), elevadores e 
escadas rolantes viabilizam o acesso de PcD. 

Para Amanda Tojal, museóloga e educadora de museus, é 
preciso contemplar três pontos básicos em ambientes culturais: 
a acessibilidade atitudinal, ou seja, formar pessoas para receber 
esse público;  acessibilidade física, quer dizer, dotar o espaço 
com rampas, elevadores, portas largas, piso tátil, avisos lumi-
nosos e sonoros, entre outras especificações; acessibilidade 
comunicacional, que contempla a elaboração de conteúdos 
adaptados para esses públicos, como maquetes táteis, audio-
guias, libras, entre outros. 

Cultura é fundamental em um país que se “leva a sério” 
e deve ser acessível a qualquer pessoa. É um mundo a ser 
descoberto !

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 
NBR9050/2004.

CAMBIAGHI, S. S. Desenho universal: métodos e técni-
cas para arquitetos e urbanistas. 2ª ed. rev. São Paulo: Edi-
tora Senac, 2011.http://www.blogdaaudiodescricao.com.
br/2013/05/historia-acessivel.html; TOJAL, A. P. F. Políticas 
públicas culturais de inclusão de públicos especiais em mu-
seus. 2007. Tese (Doutorado) São Paulo,2007.

por Luciene Gomes

Luciene Gomes é Arquiteta e Urbanista, Mes-
tranda do Programa de Pós-Graduação em Terapia 
Ocupacional (UFSCar) na área de Acessibilidade e 
Desenho Universal e Docente do SENAC São Carlos 
na área de Acessibilidade e Desenho Universal. 
E-mail: contato@planolivre.com.br 
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Torcida Brasil !!!

Solange Santana - Ausência de ombro superior direito 

30 anos - São Paulo/SP

                

Cássio Sgorbissa - Ausência da mão direita

29 anos - São Paulo/SP
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