


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

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

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

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br
Assista ao vídeo do 
3E80 no Youtube
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100 palavras para agradecer 
e 100 motivos para comemorar !!!

Chegamos à Edição Nº 100 da Revista Reação... Essa marca para uma publicação dirigida 
no Brasil é algo histórico. Um case de sucesso !

Ainda mais se tratando de uma publicação dirigida a pessoas com deficiência, familiares 
e profissionais que atuam em inclusão, saúde, acessibilidade, educação, enfim... um segmento 
de mercado marginalizado, desacreditado pela maioria, cheio de preconceitos, tabus e que até 
hoje é difícil de ser trabalhado comercialmente. E se hoje ainda é difícil mostrar para o mercado 
que a PcD é um “consumidor” de produtos e serviços que “precisam e devem” ser anunciados 
para o seu público alvo, imaginem Vocês como era isso há 17 anos ?

Cansei de contar quantas vezes fui chamado de maluco, visionário, até mesmo de irrespon-
sável por investir tanto numa publicação, que aos olhos da imensa maioria dos profissionais 
da área editorial e publicitária da época, não passaria da terceira edição... e hoje estamos aqui, 
contrariando os prognósticos e comemorando a 100ª edição !!! 

Depois de um tempo da então “Revista Nacional de Reabilitação” já ter conquistado seu es-
paço, nascia dela a Reatech, que chegou a alcançar o posto de 3ª maior feira do mundo para 
PcD. Um orgulho para nós brasileiros e outro case de sucesso ! Nessa época, fui chamado até de 
mercenário por alguns... achavam que eu estava me “aproveitando” das pessoas com deficiência 
para “enriquecer”... Mas contra o trabalho, a ética e a perseverança não há mal que perdure. Logo, 
esses que me caluniaram também entenderam que a minha intenção era levar informação, abrir 
os horizontes e proporcionar, tanto com a revista como com a feira, uma melhor qualidade de 
vida para as pessoas com deficiência do Brasil. E que isso para mim, mais que um trabalho – de 
onde tiro o sustento para minha família, e nada mais justo – esse envolvimento com a causa e 
o universo da PcD é uma “missão” !

Mais tarde, também de uma iniciativa da revista, nascia a ABRIDEF... Por tudo isso, um grande 
amigo desse nosso meio me chama carinhosamente de “Escultor de Fumaça”... e confesso que 
me sinto mesmo assim às vezes... Mas é gratificante. Fazer de um limão uma limonada não é 
fácil, mas é prazeroso quando se consegue.

Só que não se faz uma limonada desse tamanho sozinho... um escultura de fumaça tão grande 
e consistente sem a ajuda de Todos Vocês: leitores, assinantes, parceiros/anunciantes, colabora-
dores, consultores, funcionários...  tanta gente que passou por aqui e muitos que já nem estão 
mais entre nós, mas que deixaram sua marca nessa história tão rica... Costumo dizer que a Revista 
Reação não é só minha não... ela é um pouco de Todos nós. A Revista Reação é de Todos Vocês 

que a ajudaram a chegar aqui... São 100 
edições, isso representa 2 milhões de 
exemplares circulando por esse Brasil e 
tantos outros países onde chegamos, 
levando informação e ajudando a mu-
dar a vida de muita gente. E por isso, só 

posso agradecer e comemorar... Então, 
vamos comemorar Juntos mais essa 
conquista ? 

Muito obrigado a Todos mais uma 
vez... e quem sabe, em breve, esta-

remos aqui comemorando 150, 200, 
300 edições... Parabéns a Todos nós !!!

editorial

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso

“... nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir... Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos 
poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor” 

Romanos 8:38 e 39
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Márcia Gori

entrevista

Colunista da Revista Reação desde 2009, Márcia Gori é uma referência quando o assunto é mulher – e não 
apenas a que tem alguma deficiência – e também  sexualidade. Seu trabalho reflete sobre o gênero feminino 

de uma maneira ampla, propondo uma discussão que envolve toda a sociedade. Formada em Direito, ela  
deixou os sonhos jurídicos – queria o Ministério Público – para entrar de cabeça no Movimento da Pessoa 

com Deficiência e sair de sua cidade, no interior de São Paulo, para conhecer novos horizontes...

N
ascida em Barretos/SP, foi 
morar em São José do Rio 
Preto/SP com a avó ma-
terna e os irmãos de sua 
mãe, aos 11 meses de ida-

de, após a Pólio, contraída aos 9 meses. 
Sua mãe trabalhava muito, ajudando a 
criar os irmãos menores devido à viuvez 
prematura da avó.

Hoje, casada há 26 anos, tem duas filhas 
de 23 e 24 anos. Não teve dificuldades para 
estudar na rede pública de ensino, sempre 
foi bem acolhida por alunos e professores. 
Em 2003 foi aprovada num concurso público 
de São José do Rio Preto e ainda atua como 
servidora pública na Secretaria Municipal de 
Saúde e Higiene.

Na área da pessoa com deficiência, já teve 
várias atividades, como membro do Conselho 
Estadual, presidente do Conselho Municipal de 

Rio Preto, idealizadora de simpósios e seminá-
rios sobre o tema, como o Simpósio 

sobre Sexualidade da 
Pessoa com Defici-
ência na Reatech, 

ajudou a coordenar o “Encontro Nacional de 
Políticas Públicas para Mulher com Deficiência”, 
além de ser capacitadora, palestrante, colunista 
em publicações especializadas, idealizadora da 
Assessoria de Direitos Humanos ADH Orienta-
ção e Capacitação e presidente-fundadora da 
ONG “Essas Mulheres”. Com tantas atividades, 
ainda encontra tempo para ser modelo foto-
gráfico da Agência Kika de Castro Fotografias, 
desde 2010.

Seguindo a série de entrevistados que são 
colunistas da Revista Reação nesses 17 anos de 
história da publicação, vamos conhecer um pou-
co mais da trajetória e do trabalho de Márcia Gori:

Revista Reação - Quando e de que ma-
neira você começou sua militância como 
feminista e pessoa com deficiência ? Qual 
sua motivação inicial ?

Márcia Gori - Acredito que iniciei minha 
militância a partir do momento que contrai a 
Pólio, pois havia o fator “sobreviver a qualquer 
custo”. O que mais me comove são pessoas 
com deficiência sem acesso aos seus direitos, 
falta de conhecimento, com pessoas de má-
-fé se beneficiando da dor deles, se dizendo 
amigos e “bem-feitores”.

RR - Quais os principais avanços que 
você observa da época inicial de sua mi-
litância até agora ?

MG - Contamos muito com a nossa Con-
venção sobre os Direitos da Pessoa com De-
ficiência da ONU para nos dar os elementos 
básicos de nossos direitos, diretrizes em nossas 
demandas junto aos gestores. Embora em mui-
tas coisas tenhamos tido avanços, creio que 
é uma questão de tempo, a sociedade terá 
outra visão e nossos políticos eleitos serão 

mais solidários em nossa causa, apesar que 
temos nossos próprios parlamentares que 
têm feito muito pelo segmento, mas ainda 

são poucos, precisamos de mais. 
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RR - Você acredita que as mulheres 
são o contingente mais discriminado e 
“invisível” entre as pessoas com defici-
ência ? Por quê ?

MG – Acredito... sinto isso, pois o nosso 
segmento são pessoas como todas as outras, 
a única coisa que tem a mais é a deficiência, 
sabemos que tudo o que é diferente o precon-
ceito é instalado de forma cruel. A deficiência 
não nos humaniza mais do que os outros, 
ao contrário, em muitos casos endurecem, 
prostituem, invejam, traem, matam, roubam, 
somos iguais a quaisquer seres humanos. A 
mulher com deficiência não tem informações 
suficientes sobre o seu corpo, sua sexualidade, 
seus direitos reprodutivos... somos sabedores 
que elas sofrem todo tipo de violência, princi-
palmente no trabalho, pois muitos se sentem 
no direito de assediá-las sexualmente e psico-
logicamente, tornando-se quase impossível de 
provar, porque elas têm medo e acreditam que 
ficarão sem cuidados ou novas oportunidades. 
E o silêncio gera a impunidade. O Brasil ainda 
é machista, sexista e somos violentadas mais 
que qualquer outra mulher, devido a nossa 

vulnerabilidade, medo de perdermos quem 
cuida de nós e o capacitismo (termo utilizado 
para descrever a discriminação, opressão e 
abuso advindos da noção de que pessoas com 
deficiência são inferiores às sem deficiência), 
que está entranhado dentro da sociedade.

RR - Até que ponto as políticas públicas 
dão conta das mulheres com deficiência ?

MG - São pouquíssimas, porque ainda de-
pendem muito de políticas governamentais em 
todas as esferas, mesmo que o Governo Fede-
ral determine que sejam obrigatórias, muitos 
gestores não se sentem tão pressionados, pois 
alegam que não somos as únicas que neces-
sitamos de prioridades, porque eles têm que 
governar para todos, imparcialmente. Cada 
dia se ouve todos os tipos de discursos e fica-
mos abismadas com a falta de envolvimento 
e sensibilidade com as pessoas em situação 
de vulnerabilidade. O próprio Movimento de 
Mulheres não nos reconhece e não tem ideia 
das nossas necessidades, tudo parte de uma 
premissa que todos sabem, porém quem re-
almente sente todo tipo de pressão e mazelas 
somos nós que temos as nossas especificida-
des, então não adianta ter políticas públicas 
sem nossa presença ou políticas de gabinete, 
porque não surtirão efeitos positivos, a nossa 
presença é fundamental.

RR - Uma de suas principais linhas 
de atuação é em relação à sexualidade. 
Ainda é difícil a própria aceitação nes-
se campo ? E a aceitação pelos outros ? 
Como tem sido a participação nas feiras 
eróticas, por exemplo ?

MG - Vejo a questão da sexualidade com 
naturalidade, além de ser fisiológico e um dos 
Direitos Humanos que temos sem respeito 
algum, porque sempre ouvimos alguém contar 
uma história de laqueadura em nossas mu-
lheres, sem permissão ou conhecimento delas, 
por ser uma decisão familiar sem consultar 
a quem é realmente de direito. Toda mulher 
com deficiência ou não tem o direito sobre o 

seu corpo, mesmo que isso venha a contrariar 
a família. Só por ela necessitar de maiores 
cuidados isso não a faz menos que ninguém 
ou ser submissa às vontades alheias. Este ano 
nossa ONG participou da Erótika Fair, a convite 
da organização do evento meio em cima da 
hora, mas como temos parceria com a Kica 
de Castro e a R7 Sensual, a ONG contratou 
as modelos com deficiência da Agência que 
circularam na feira com próteses, cadeiras de 
rodas causando todo tipo de fetiche masculino 
e feminino, levando as pessoas em nosso 
estande para tirarem todas as dúvidas. Nesse 
momento, muitos descobriram que não somos 
assexuadas.

RR - Quais os principais projetos da 
ONG que você preside, a “Essas Mulhe-
res” ?

MG - Em reunião com nossa diretoria e 
várias coordenadoras tivemos a decisão de 
trabalharmos 3 vertentes: a questão da Vio-
lência, Sexualidade subdividida em Direitos 
Sexuais e Reprodutivos e os Assistentes Eróti-
cos. Somente nesses temas já teremos anos 
de trabalhos e conscientização social, pois 
são temas polêmicos, altamente importantes.

RR - Está em gestação uma proposta 
para um projeto de lei sobre os “assisten-
tes eróticos”. O que você acha da ideia, 
como deveria funcionar e que benefícios 
traria ?

MG - Essa proposta é uma articulação da 
ONG junto com alguns parlamentares. Esta-
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mos sintonizadas com as mudanças globais em relação a direitos da 
pessoa com deficiência e tivemos conhecimento, algum tempo atrás, 
que mais de seis países na Europa já introduziram este tipo de serviço 
com muito sucesso. Acreditamos que será uma inovação e quebra de 
barreiras atitudinais na questão de bem estar e autoestima de nosso 
segmento, já que inicialmente trabalharemos com deficiência de alta 
complexidade. Vejo mais como terapia corporal, emocional e psicolo-
gia, visto que a ideia será de resgate do ser humano, amor próprio e 
saúde em todos os quesitos. A deficiência em si em nossa sociedade 
é tratada de forma infantilizada. Devido a isso, somos vistos como 
indivíduos assexuados. Normalmente, ninguém se sente atraído para 
uma paquera, uma transa ou namoro por uma pessoa com deficiência 
que tenha um grau de comprometimento muito severo e este público 
fica à margem, sem alcance de qualquer direito, sendo super-protegido 
por seus familiares, o que é muito compreensível, pois em muitos casos 
são vitimas de abuso. Temos vários depoimentos de mães que têm 
seus filhos nessas condições dizendo que são agitados, se masturbam 
em público, porque o corpo é prazeroso e o entendimento é muito 
limitado. A privação do ato sexual, em algumas circunstâncias, traz certa 
agressividade ao indivíduo, precisando de uma válvula de escape com 
a participação da própria mãe, na maioria das vezes, se prestando 
ao papel de masturbadora, ou pior, sendo a parceira sexual do filho. 
Quem é capaz de condenar uma mãe, quando esta somente quer 
ver o bem de seu rebento ? Mas e o pai pode ter a mesma atitude 
com seu filho ou filha com deficiência ? Ainda estamos formatando 
tudo para que não seja confundido com o crime de rufianismo (Tirar 
proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lu-
cros ou fazendo-se sustentar), dado que no Brasil ainda somos muito 
moralistas, mesmo que seja só de fachada, embora a sociedade tenha 
suas reservas de princípios.

RR - Você também tem uma empresa, a ADH Assessoria de 
Direitos Humanos, que trata da questão da empregabilidade. 
Quais os principais problemas enfrentados nesse setor ?

MG - A ADH foi um sonho que neste momento está parado, sem 
data para voltar, porque a minha prioridade como pessoa agora é a 
ONG, mas o pouco tempo em que ela esteve na ativa, percebi que 

nos eram oferecidas vagas de emprego que ninguém mais queria, as 
rejeitadas, vagas com salários que não valiam a pena. Temos vários 
problemas na questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, 
a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que poucos arriscam abrir 
mão e enfrentar os obstáculos, falta de acessibilidade, assédio moral e 
sexual, discriminação, baixos salários, falta de entendimento de nossas 
necessidades, enfim, um milhão mais de entraves que passamos em 
nosso dia a dia, contudo temos que enfrentar, porque o que não é 
visto nunca será lembrado.

RR – Deixe sua mensagem aos leitores e leitoras, em parti-
cular, da Revista Reação ?

MG - Somos provados há todo instante para saber se estamos 
prontos para as adversidades, se somos solidários o suficiente com o 
nosso próximo, se temos emoção, persistência para trazer mudanças 
a nossa volta e melhorar a vida das pessoas que precisam. Em muitas 
ocasiões penso em desistir e cuidar da minha família, porém como 
posso dormir sabendo que muitos do meu segmento estão abaixo da 
linha da miséria, sem alcance ou conhecimento de políticas públicas, 
sofrendo todo tipo de mazelas ? Temos que ter sonhos para serem 
sonhados juntos, amor para doar, coragem e fé para dar a mão a 
quem precisa e força para enfrentar as adversidades. A vida só será 
completa quando fizermos o bem, sem olhar a quem e a imortalidade 
quando formos lembrados pelo tamanho do nosso coração.
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Inclusão laboral de pessoas 
com deficiência psicossocial

coluna especial por Romeu Kazumi Sassaki

F
oi realizado em 24/9/14 o 7° Reabilitação, Inclu-
são e Tecnologia de Curitiba/PR, um evento anual 
organizado conjuntamente pelo Conselho Para-
naense de Cidadania Empresarial, pela Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná e pelo Serviço 

Social da Indústria, destinado aos profissionais de RH de 
empresas sediadas em Curitiba/PR.

Na condição de palestrante para abordar o tema “Desa-
fios da Inclusão de Pessoas com Deficiência Psicossocial no 
Mundo do Trabalho”, recebi da comissão organizadora uma 
lista com nove perguntas sugeridas com antecedência pelos 
referidos RHs. Dada a relevância das perguntas, utilizei-as na 
parte inicial da minha palestra.

Seguem-se aqui as perguntas das empresas e as respectivas 
respostas que dirigi à plateia.  

[1] Como diferenciar o transtorno mental das sequelas do 
transtorno mental que caracterizam a deficiência psicossocial? 
Como tem sido diagnosticado/avaliado que a pessoa está na 
“fase das sequelas” do transtorno mental para que a empresa 
possa colocar na cota como deficiência psicossocial?

Pessoa com transtorno mental é aquela que se encontra na 
fase aguda dessa condição. Pessoa com deficiência psicosso-
cial é aquela que, passada a fase aguda, se encontra na fase 
crônica, estável, dessa condição. Esta distinção é adotada por 
especialistas que acompanham de perto os avanços teóricos, 
práticos e terminológicos dos dois setores envolvidos nesta 
questão: o da saúde mental e o das deficiências. A litera-
tura de ambos os setores tem registrado o uso dos termos 
“pessoa com transtorno mental” e “pessoa com deficiência 
psicossocial” para se referir à mesma pessoa em momentos 
diversos, ou seja, como se eles fossem sinônimos. Isso é 
comum acontecer. 

Hoje (especialmente após a ratificação da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência) já existe a noção de 
que a mesma pessoa pode estar na fase aguda da doença 
mental (transtorno mental) em um momento de sua vida e 
pode, após tratamento e outras experiências (convívio com a 
família, os amigos e outras pessoas significativas), passar para 
a fase crônica, ou seja, a fase da sequela daquele transtorno 
mental. Tanto na primeira fase como na segunda fase, esta 
pessoa tem sido chamada como “pessoa com transtorno 
mental”. Daí, lermos que determinadas pessoas com trans-
torno mental começaram a trabalhar ou a estudar em escola 
comum ou passaram a viver na comunidade.   

[2] Quais são as sequelas dos transtornos mentais que ca-

racterizam as deficiências psicossociais? São características de 
comportamentos? Como descrevê-las em um laudo médico? 
Os transtornos mentais relacionados às sequelas posteriores 
são: transtorno bipolar, esquizofrenia e depressão grave?

Não apenas esses três tipos, mas também os seguintes: 
psicoses, síndrome de Asperger, transtorno do espectro do 
autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 
transtorno obsessivo-compulsivo. A lista não termina aí. O 
Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais 
(DSM), da Associação Americana de Psiquiatria, em sua quinta 
edição, lançado em 2013, aumentou consideravelmente o 
número de transtornos mentais considerados atualmente. 
As características de cada tipo de deficiência psicossocial 
decorrem do respectivo tipo de transtorno mental. 

[3] Para entrar na cota a pessoa com deficiência psicossocial 
apresentará um laudo de um psiquiatra?

O Decreto n. 5.296, de 2/12/04, considerou “pessoas 
com deficiência” aquelas que se enquadram nas seguintes 
categorias de deficiência: deficiência física, deficiência inte-
lectual, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência 
múltipla. Em termos situacionais, elas podem ser “pessoas 
com deficiência habilitadas” ou “pessoas com deficiência re-
abilitadas”. O Decreto Legislativo n. 186, de 9/7/08, ratificou 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
com valor constitucional. Pelo Decreto n. 6.949, de 25/8/09, 
o Brasil assumiu o compromisso de executar e cumprir tudo 
o que está escrito na Convenção (por ex., em relação à pes-
soa com deficiência psicossocial). Então, graças ao Decreto 
Legislativo 186 e ao Decreto 6.949, as pessoas com defici-
ência psicossocial passaram a ser consideradas “pessoas com 
deficiência” e foram acrescentadas ao segmento das pessoas 
com deficiência acolhidas pelo Decreto n. 5.296/04. A Lei n. 
12.764, de 27/12/12, prevê que a pessoa com transtorno 
do espectro do autismo (TEA) é considerada “pessoa com 
deficiência” para todos os efeitos legais, inclusive para a Lei 
de Cotas (Art. 1°, § 2°). 

Portanto, para fins de comprovação do enquadramento 
da pessoa com deficiência psicossocial na Lei de Cotas, são 
necessários:

(a) Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo 
INSS.

(b) Laudo elaborado por profissional da saúde de nível 
superior, preferencialmente habilitado na área da deficiência 
psicossocial ou em saúde do trabalho, que deve contemplar 
as seguintes informações e requisitos mínimos:
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I - identificação 
do trabalhador com 
deficiência psicos-
social;

II - referência 
expressa quanto 
ao enquadramen-
to nos critérios 
estabelecidos na 
legislação;

III - identificação 
do tipo de defici-
ência;

IV - descrição 
detalhada das al-
terações psicosso-
ciais e as interfe-
rências funcionais 
delas decorrentes;

V - data, identi-
ficação, n° de ins-
crição no Conselho 
Regional de Fiscali-
zação da profissão 
correspondente e 
assinatura do pro-
fissional de saúde; e

VI - concordân-
cia do trabalhador 
com deficiência 
psicossocial para di-
vulgação do laudo 
à Auditoria-Fiscal do 
Trabalho e ciência 
do seu enquadra-
mento na reserva 
legal.   

[4] Os auditores-
-fiscais do trabalho 
e os procuradores 
do MPT estão acei-
tando a deficiên-
cia psicossocial na 
cota? Percebemos 
que não é um con-
senso entre os au-
ditores e isto gera 
muita dúvida para 
as empresas.

O debate entre 
os auditores-fiscais 
do trabalho e o de-
bate entre os pro-

Declaração de Guatemala
Nós - os participantes do Seminário-Oficina “Encontro Centro-Americano e do Caribe pelo Direito à Leitura”, 

celebrado de 16 a 18 de setembro de 2014 na cidade de Antiga Guatemala, Guatemala, evento que aborda 
como tema central a análise dos conteúdos e alcances do Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso 
às obras publicadas para as pessoas cegas ou com baixa visão ou com outras dificuldades para acessar o 
texto impresso, instrumento de direitos humanos adotado pela Conferência Diplomática da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) realizada no Reino do Marrocos de 17 a 28 de junho de 2013, 
para garantir o acesso à bibliografia mundial em todos os formatos acessíveis - declaramos:

Nós, as pessoas com deficiência visual e as pessoas com dificuldades para acessar o texto impresso, 
encontramos severas limitações no acesso à leitura e à informação, devido a que somente um número 
reduzido de obras publicadas é produzido em formatos acessíveis (braile, audiolivro, caracteres ampliados, 
digital, eletrônico e outros), com graves repercussões em nossa formação acadêmica e cultura geral. Na 
América Latina, estima-se que, mesmo nos países com melhores estruturas, apenas 2% dos livros são 
acessíveis à população com deficiência visual, fenômeno que incide em nosso desenvolvimento inclusivo.

Um dos obstáculos que limitam decisivamente o crescimento da oferta de obras acessíveis é a excessiva 
barreira produzida por antiquadas e muitas vezes já caducas leis de direitos de autor. Somente um terço dos 
países do mundo inclui, em suas legislações de direitos de autor, exceções que permitem que as entidades que 
promovem os direitos das pessoas com deficiência visual possam produzir ditas obras sem terem que 
solicitar permissões ou pagar direitos para colocá-las à disposição de leitores que não podem acessar de 
outra forma. Outra das limitações consiste na impossibilidade de que uma obra produzida em um formato 
acessível em um país possa ser enviada para ser utilizada por bibliotecas ou pessoas com deficiência visual 
e  pessoas com outras dificuldades para acessar o texto impresso de outros países.

A falta de obras ou textos em formatos acessíveis faz com que, na maioria dos países da região latino-
-americana, mais de 90% desta população não concluamos a educação básica e apenas um número re-
duzido alcancemos a educação superior, o que compromete consideravelmente a nossa participação social 
em igualdade de condições, com graves repercussões na economia das nações; a falta de oportunidades 
faz com que nos desenvolvamos em estratos sociais da pobreza e da extrema pobreza.

Graças à liderança dos países da América Latina, conseguiu-se que, na Conferência Diplomática da OMPI, 
fosse adotado o Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso às obras publicadas para as pessoas cegas e 
com baixa visão ou pessoas com outras dificuldades para acessar o texto impresso, um histórico tratado que 
permitirá derrubar as barreiras que limitam a produção e a circulação de obras acessíveis, produzindo uma 
transformação fundamental no acesso à informação e à leitura das pessoas com deficiência visual de todo 
o mundo, o que marca uma esperançosa mudança na equiparação de todos os direitos desta população.

O Tratado de Marraqueche busca estabelecer, nas leis nacionais de direitos de autor, exceções para pessoas 
com deficiência visual e pessoas com outras dificuldades para acessar o texto impresso, bem como permitir 
e fomentar o intercâmbio de obras acessíveis entre as nações. Para que o Tratado entre em vigor, ele deverá 
ser ratificado por 20 países, desafio que se apresenta desde já para os países da região.

Portanto e com fundamento nos mais altos princípios da equidade e da justiça, em nome das pessoas com 
deficiência visual e com outras dificuldades para acessar o texto impresso de nossos países, reivindicamos:

Que os governos da região latino-americana executem de imediato as ações que correspondam à assi-
natura e à ratificação do Tratado de Marraqueche, destinando os recursos técnicos, materiais e financeiros 
necessários para seu efetivo cumprimento, processo pelo qual se deve garantir a participação das organizações 
de pessoas com deficiência visual e com outras dificuldades para acessar o texto impresso, com o que se 
estará marcando a liderança de nossos países.

Que se realize em cada país, paralelamente ao processo de ratificação, a revisão e a avaliação dos esfor-
ços que se executam para a produção e a distribuição de obras em formatos acessíveis para pessoas cegas, 
surdocegas e com mobilidade reduzida, com a finalidade de determinar e alocar os recursos necessários para 
seu fortalecimento, de tal maneira que tenham um positivo impacto na educação, reabilitação e equiparação 
de direitos da população com deficiência que os requer.

Que os governos da América Latina promovam convênios de cooperação para a promoção e a proteção 
dos direitos das pessoas com deficiência visual e com outras dificuldades para acessar o texto impresso, 
nos quais devem ser incluídas as ações que impulsionem e fomentem o intercâmbio de obras em formatos 
acessíveis.

Que os órgãos legislativos de cada país atualizem as leis de direitos de autor, para que se encontrem em 
plena concordância com o espírito do Tratado de Marraqueche, com o que se fortalecerão os esforços para 
a efetiva inclusão das pessoas cegas, surdocegas e com mobilidade reduzida em todo o mundo.

Aprovada na cidade de Antiga Guatemala em 18 de setembro de 2014.
* Tradução: Romeu Kazumi Sassaki (set/2014)
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curadores do MPT estão sendo conduzidos, ainda de forma 
incipiente, pontual, esparsa, mas séria e compromissada. O 
mesmo poderemos dizer sobre os profissionais do INSS que 
emitem laudos periciais. 

[5] Exemplos de empresas que já estão fazendo a inclusão 
da pessoa com deficiência psicossocial.

Com certeza, existem pessoas com deficiência psicossocial 
trabalhando nas empresas. Um levantamento pode ser reali-
zado setorialmente e por região. O entrave para se conseguir 
fazer essas pesquisas é o desconhecimento a respeito destas 
pessoas. Por enquanto, a saída para esse entrave é rastrear 
os casos procurando descrições tais como: doenças mentais 
e doenças psiquiátricas (enquanto desconheçam o termo 
“transtornos mentais”), nomes específicos (“esquizofrenia”, 
“psicose”, “depressão grave”, “autismo”, “transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH), “psicose maníaco-depres-
siva” (transtorno bipolar), transtorno obsessivo-compulsivo 
(TOC) etc.

[6] As empresas querem saber como fazer, na prática, a 
inclusão laboral da deficiência psicossocial.

Há duas abordagens principais para se fazer a contratação 
de pessoa com deficiência psicossocial no mercado de traba-
lho: a abordagem tradicional (treinar/colocar) e a abordagem 
de emprego apoiado (colocar/treinar). A primeira deve ser 
utilizada para casos que possam lograr êxito seguindo a lógica 
convencional, ou seja, qualificando-se primeiro e colocados 
depois. A segunda é mais adequada para casos que necessi-
tem de um conjunto de apoios para serem colocados primeiro 
e receberem depois um treinamento no próprio posto de 
trabalho onde foram contratados. 

[7] O senhor concorda que existe muito receio de que 
a pessoa com deficiência psicossocial se afaste com maior 
frequência do trabalho?

Esse afastamento do trabalho pode acontecer com maior 
frequência não pelas pessoas com deficiência psicossocial 
e sim pelas pessoas em fase aguda de transtorno mental. 

[8] Já  existem casos de pessoas que estavam afastadas 
do trabalho por transtorno mental e que voltaram ao trabalho 
como “cotista” pela deficiência psicossocial?

Ao longo das décadas de 40, 50, 60, 70, 80 e 90, do século 
20, sempre existiram pessoas com deficiência psicossocial 
(não com este nome, obviamente, mas conhecidas como 
“doentes mentais”, “ex-doentes mentais”, “sobreviventes da 
psiquiatria”, “sobreviventes da saúde mental” e que tais). 
Aquelas pessoas tinham um histórico de causas como, por 
ex., doença mental, doença neurológica, distúrbio psi-
quiátrico, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva 
(hoje, transtorno bipolar) etc.

 Algumas daquelas pessoas, naquelas épocas, foram co-
locadas em empresas comuns do mercado de trabalho ou, 
alternativamente, em oficinas protegidas de trabalho. Nos 
EUA, na década de 50, já havia mais de 70 organizações de 

“ex-pacientes psiquiátricos” em 26 estados, sendo 14 na 
Califórnia.

Nas décadas de 60 a 80, acompanhei pessoalmen-
te o trabalho dos Centros de Reabilitação Profissional 
dos antigos IAPC e IAPI (mais tarde, consolidados como 
INSS) no atendimento àqueles segurados com histórico 
de transtorno mental até a sua colocação ou recolocação 
como “reabilitados” da Previdência Social. Antes da pri-
meira Lei de Cotas (1960), os tais “reabilitados” foram 
encaminhados para a reinserção no mercado de trabalho. 
Essa primeira lei de cotas não foi largamente utilizada 
para garantir vagas para os reabilitados na década de 60.

Hoje, o INSS possui um enorme acervo de casos de 
segurados com transtorno mental, recolocados ou não 
no mercado de trabalho. Quem quiser pesquisar essas 
experiências basta entrar em contato com o INSS.   

[9] Existe alguma discussão para que a deficiência psi-
cossocial seja “regulamentada” através de algum decreto 
similar ao Decreto n. 5.296/04? 

Sim, tem havido discussões e palestras posteriores à 
ratificação e promulgação da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, principalmente no campo 
da saúde mental. Um exemplo recente desses debates 
ocorreu na IV Conferência Nacional de Saúde Mental - 
Intersetorial, em Brasília/DF, de 27/6 a 1°/7 de 2010.

No campo das deficiências, a SNPD (Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência), da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repúbli-
ca, convocou um grupo de especialistas a fim de discutir 
e tomar um posicionamento sobre a questão da pessoa 
com deficiência psicossocial. Houve algumas reuniões, cuja 
sequência foi subitamente interrompida sem ter chegado 
ao desejado posicionamento oficial.

Houve encontros presenciais e providências por es-
crito a respeito da deficiência psicossocial por parte da 
COMISSÃO DE ESTUDOS SOBRE DEFICIÊNCIA PSICOS-
SOCIAL, formada por representantes do Ministério Público 
da União, Ministério Público do Trabalho e Procuradoria 
Regional do Trabalho da 18 Região.

A auditora-fiscal do trabalho Ana Maria Machado Cos-
ta, da 4ª SRTE/RS, foi uma das pioneiras no Brasil em 
defender que a pessoa com transtorno mental severo 
é uma pessoa com deficiência. No referido evento em 
Curitiba, ela apresentou o tema “Deficiência Psicossocial 
e a Legislação Brasileira”.

      

Romeu Kazumi Sassaki é  consultor, autor 
de livros de inclusão social e presidente da 
Associação Nacional do Emprego Apoiado 
(ANEA), gestão 2014/2016. 
E-mail: romeukf@uol.com.br
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Pequeno Cotolengo

I
nstalada no município de Cotia/
SP, região metropolitana da capi-
tal paulista, a entidade filantrópica 
recebe pessoas com deficiência fí-
sica e/ou mental leve. Atualmente 

abriga 97 moradores, com idades entre 4 
e 59 anos, além de ter 9 atendimentos 
no Centro-Dia. Os atendidos são chama-
dos “moradores” porque 60% deles não 
possuem nenhum contato familiar ou 
recebem parentes apenas esporadica-

mente. Alguns foram encaminhados por 
determinação judicial (perda de pátrio 
poder), conselho tutelar,  transferidos de 
outros abrigos, ou mesmo trazidos pela 
família, o que acabou contribuindo para 
a perda desse contato. A maioria tem 
sequelas de paralisia cerebral ou outras 
deficiências associadas. 

No Brasil desde 1964, sua origem é no 
século XIX, na Itália, quando o Padre José 
Benedito Cotolengo fundou “La Piccola 

Casa” (A Pequena Casa), uma instituição 
para doentes pobres. A obra teve um 
grande desenvolvimento pelas mãos de 
São Luis Orione, que disseminou a ideia 
por vários países.

O Pequeno Cotolengo Paulista, em 
Cotia/SP, foi o primeiro no Brasil. Existem 
outros Cotolengos, em Curitiba/PR e em 
Caucaia-Fortaleza/CE, além dos Orionó-
polis, em São José-Florianópolis/SC, Cam-
po Grande/MS e o Instituto Dom Orione, 
em Brasília/DF. Outros países também 
possuem unidades, como: Itália, Polônia, 
Espanha, Uruguai, Paraguai, Argentina, 
Chile, Venezuela, México, Moçambique, 
Costa do Marfim, Togo, Kênia, Índia e 
Filipinas. Eles são autônomos, cada um 
possui sua própria direção.

A experiência paulista
A unidade de Cotia/SP já atendeu 

pessoas com sequelas de poliomielite e 
também com deficiência mental grave. 
O atendimento no Centro-Dia possibilita 
receber tratamento de reabilitação e, no 
final do dia, retornar para a família, evi-

Tradicional em vários países, a unidade paulista é pioneira no Brasil !
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tando com isso o abandono. A avaliação é realizada por uma 
equipe multidisciplinar: assistente social, psicóloga, fisiotera-
peuta, nutricionista, fonoaudióloga e enfermeira. “Há também 
os que terminaram o tratamento de reabilitação, retornaram 
para a família ou constituíram outra família, casaram e tiveram 
filhos. Existem os que frequentemente nos visitam, porque 
estabeleceram um vínculo familiar com a entidade e com os 
amigos que permanecem na Obra”, conta a assistente social 
Maria Margareth Marcos. 

Ela explica que, durante o processo de triagem, buscam 

oferecer atendimento no Centro-Dia porque acreditam ser 
melhor para a pessoa que está sendo avaliada, mas isso 
nem sempre é possível, já que a família, muitas vezes, quan-
do procura atendimento, está emocionalmente fragilizada e 
sem condições econômicas de oferecer tratamento para o 
parente. “Vivemos constantemente essa realidade, pessoas 
que procuram atendimento de abrigo porque as condições 
de moradia são precárias e não há adaptação para as neces-
sidades que o parente precisa. Ou estão cansadas do cuidado 
diário. Existe hoje, uma política de desabrigamento, mas na 
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Uma história de amor com o  Pequeno Cotolengo !

O amor e o reconhecimento ao traba-
lho do Pequeno Cotolengo ficam claros no 
depoimento de Alice da Silva, que hoje é 
funcionária da empresa Cavenaghi: 

“Quando fui morar no Pequeno Coto-
lengo, eu tinha entre 7 e 8 anos. Lembro 
que minha mãe já tinha me matriculado 
na escola, mas não cheguei a frequentar 
as aulas, pois meu problema físico chegou 
e começaram as andanças pelos hospitais. 
Tinha adquirido uma lesão medular causa-
da por vírus na coluna vertebral, que atingiu 
a medula óssea, causando a paraplegia. 
Após a cirurgia, a recomendação médica 
era o tratamento de reabilitação intensiva.  

Minha família era católica e frequentava a igreja do bairro. As freiras, ao 
saberem da situação e conhecendo o Pequeno Cotolengo, intermediaram 
para que eu fosse aceita na instituição para fins de tratamento de reabilitação 
física e para estudar.  A instituição é um internato e segue o calendário escolar, 
com férias em julho e dezembro. Quem tinha família ia para casa nas férias e 
retornava no final. 

Nossa vida na instituição era estudar, fazer tratamento médico e de reabili-
tação, trabalhos manuais, cursos que eram ministrados lá dentro mesmo, entre 
outras atividades. Com o tempo, eu também trabalhava nos escritórios, ou seja, 
toda minha vida se resumia dentro da instituição. Em 2007, já trabalhando fora, 
sai de lá e fui morar em meu próprio apartamento, por entender que existe 
todo um mundo fora da instituição e que esse mundo era meu também e eu 
queria fazer parte dele.

Aprendi muitas coisas lá dentro. Aprendi a me virar sozinha, a buscar o que 
eu quero, a ter independência... inclusive independência emocional. Morar 
na instituição foi uma escola para minha vida,  o 
Pequeno Cotolengo é muito especial e eu não 
seria o que sou hoje se não tivesse ido morar lá.

Conheça e ajude o trabalho
do Pequeno Cotolengo
www.cotolengosp.org.br

associações

realidade, falta apoio concreto para a 
realização desse processo, um traba-
lho que dê suporte à família”, afirma 
a profissional. “A escola e o merca-
do de trabalho, teoricamente, estão 
preparados para atender a pessoa 
com deficiência, porém, na prática, 
o que vemos é a falta do profissional 
especializado e estrutura arquitetô-
nica que não possibilita o acesso”, 
complementa Margareth.

O atendimento oferecido vai além 
dos cuidados com o corpo, pois fora 
do sofrimento físico decorrente de 
uma doença ou limitação, são leva-
das em conta as questões emocio-
nais, a história de vida, a individuali-
dade que precisa ser respeitada, os 
sentimentos e emoções da pessoa 
que está sendo cuidada, garante a 
assistente social.

Para se manter, a entidade tem 
convênio com a Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento Social de 
São Paulo e faz captação por telema-
rketing, bazar de roupas e móveis, 
além de receber doações de pesso-
as físicas e jurídicas. São 97 funcio-
nários e um grupo de cerca de 60 
voluntários que auxiliam no cuidado 
com os moradores, em oficinas de 
trabalho e organização de eventos.

 A entidade tem moradores que se 
destacam na literatura e no esporte. 
Carlos Viviane, por exemplo, é autor 
de três livros: “A procura de Intérpre-
te”, de poemas, “Reflexos da Alma” 
e “Sem Limites,” onde ele conta sua 
trajetória de vida. Fernando Aranha 
chegou em 1986 e continua lá, ape-
sar de ser atleta com vários títulos 
no ciclismo, atletismo e triathlon. 
Também foi um dos dois brasileiros 
a participar, pela primeira vez, das 
Paralimpíadas de Inverno, no último 
mês de março, em Sochi, na Rússia, 
competindo em ski cross country. 
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UHELP.COM

A 
UHELP é a primeira organiza-
ção não governamental que 
coloca nas mãos do usuário 
de internet o destino dos 
recursos arrecadados para 

ajudar pessoas com deficiência. Sem pre-
cisar doar ou gastar dinheiro, o internauta 
conhece os casos que serão ajudados 
e escolhe, por meio de voto, para quais 
deles o recurso será direcionado. É isso 
mesmo ! Um sistema seguro e diferente 
de ajudar. 

A ação é simples e eficiente. Por meio 
de um cadastro no site (www.uhelp.com.
br) a pessoa pode doar dinheiro para aju-
dar os “cases” apresentados, ou apenas 
simplesmente, votar naquele que acredita 
que deva receber os recursos já existentes 
e disponíveis no site. É possível votar em 
mais de um case e distribuir percentual-
mente, os recursos já existentes, entre os 
cases que estão sendo trabalhados no 
momento pela UHELP. A prestação de 
contas é feita de forma transparente no 
próprio site e pode ser acompanhada on-
line pelos cadastrados. Tudo bem simples.

Para conhecer melhor a UHELP, como 
a ONG surgiu, seu funcionamento e como 
consegue atender PcD e levantar recursos, 
nada melhor do que falar com a criadora 
da entidade, Vanessa Dias. Em entrevista 
exclusiva para a Revista Reação, ela explica 
tudo:

Revista Reação – Quem é Vanessa 
Dias ?

Vanessa Dias – Sou formada em ad-
ministração de empresas pela PUC do Rio 
de Janeiro, e estudei na Universidade de 
Dublin Business School, na Irlanda. Iniciei 
minha trajetória profissional em Portugal 
e de volta ao Brasil, trabalhei na UNESCO, 
em projetos internacionais.

RR - Como surgiu a UHELP ?
VD – Depois de trabalhar na UNESCO, 

sempre tive o sonho de criar uma ONG 
que usasse o poder da internet e das re-
des sociais para ajudar casos de pessoas 

com deficiência, com o objetivo de pro-
mover a melhoria na qualidade de vida e 
fortalecer sua inserção social, promovendo  
atendimentos com resultados imediatos. 
A UHELP foi criada para unir quem quer 
ajudar e quem precisa de ajuda, utilizando 
a rede para isso. UHELP, como o próprio 
nome diz, é uma ONG onde todos podem 
ajudar, seja por meio de doações próprias, 
ou simplesmente, votando no site e dire-
cionando uma verba que a ONG já tem. 
Por meio do site, com ajuda do Facebook, 
Instagram e do Youtube, as pessoas de 
todo o mundo podem participar, esco-
lhendo de que forma os casos podem ser 
ajudados, através do voto direto. Também 
é possível doar valores para cada caso, de 
forma anônima ou não. Tudo com acom-
panhamento e prestação de contas. O 
montante inicial para viabilidade do proje-
to veio de doações de amigos. A partir daí, 
a viabilidade financeira do projeto segue 
através de captação de recursos com vi-
sitas a empresas parceiras.

RR - Como a ONG funciona?
VD - A UHELP tem como objetivo 

ajudar histórias que necessitam de um 
conjunto de atendimentos, que envolve: 
médicos, psicólogos, próteses, auxílio 
profissionalizante, parceiros, doações de 
pessoas físicas e jurídicas.  Seu processo é 
totalmente online e como o próprio nome 
diz, baseia sua filosofia no slogan “você 

pode ajudar!”. O processo é totalmente 
online. Os cases, recebidos inicialmente 
por indicação de profissionais e institui-
ções voltadas ao atendimento de PcD. 
Eles são avaliados por um profissional de 
assistência social e por mim, pessoalmen-
te. Depois de aprovado, o caso passa pelas 
mãos de uma equipe multidisciplinar que, 
de forma gratuita, avalia e constrói um 
diagnóstico e um prognóstico, indicando 
quais melhorias podem ser atingidas e 
de que forma. A partir daí, a UHELP cria 
um orçamento do tratamento, dividido 
por profissional e etapa de ajuda, prepara 
um vídeo apresentando o case para ser 
divulgado no site para receber votação e 
doação. O atendimento é iniciado assim 
que o caso atinge o número mínimo de 
votos (no caso do valor ser igual ou inferior 
ao já disponibilizado sob forma de startup 
no site) ou o valor necessário através de 
doações online. É importante salientar que 
a UHELP não realiza procedimentos cirúr-
gicos. Os Ciclos de Histórias em Ação tem 
duração pré-determinada, podendo variar 
de um ciclo para o outro.

RR – O projeto é relativamente pe-
queno. Apenas 5 casos são atendidos 
por vez ?

VD – É porque procuramos atender 
não apenas uma única necessidade, mas 
o caso completo de cada um, de forma 
multiprofissional e personalizada, garan-
tindo um melhor resultado. Daí o motivo 
da ONG disponibilizar apenas 5 casos 
por ciclo de histórias em ação, todos eles 
envolvendo deficiências físicas,  visuais, 
auditivas, surdocegueira e outras, e temos 
sempre um dos cases envolvendo um 
projeto coletivo, sempre envolvendo PcD. 
E na medida em que o atendimento de 
um dos casos seja iniciado, outro novo 
entra no lugar, sendo disponibilizado para 
votação e assim inicia outro ciclo, mas 
sempre haverá 5 opções de voto. Inicial-
mente, nossa ideia é que serão atendidos 
até 10 casos por ano. Será possível, no fu-
turo, ampliar o número de ciclos por ano, 

ONG inova e cria sistema de votação via internet para direcionar 
recursos a quem realmente necessita de ajuda
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Financiamento em até 60 meses.

diminuindo o prazo de duração de cada 
ciclo, mas isso dependerá da evolução dos 
nossos trabalhos.

RR – Tudo é feito através do site. 
Como ele funciona ?

VD – O site é bem simples de navegar 
e entender cada caso. A home do site traz 
um banner com as histórias atuais, logo 
abaixo estão os vídeos das 5 histórias e 
os links para votação e a logomarca dos 
parceiros UHELP. Lá também tem um 
vídeo institucional sobre a UHELP, sua 
Missão, Visão, Valores e quais os tipos 
de deficiência poderão ser ajudados. O 
passo a passo para votar é bem simples, 
tanto para doações como para direcionar 
percentualmente os recursos já existentes 
e disponíveis, para cada um dos cases, 
de acordo com a sua opinião e vontade. 
Através do site também, qualquer pessoa 
com deficiência pode enviar a sua história 
para ser avaliada para, quem sabe, ser um 
futuro case da UHELP. Lá as pessoas inte-
ressadas podem enviar vídeos, arquivos, 
laudos médicos, e sugerir a sua própria 
ou uma história de qualquer PcD para 
ser avaliada e quem sabe, colocada em 
votação no site.

RR – Quais são os critérios para 
escolha dos cases ?

VD – Acima de tudo, a necessidade 
da pessoa e da família, a possibilidade de 
efetivamente gerar melhora e mais quali-
dade de vida para o beneficiário, a concor-
dância da família com o atendimento e a 
permissão para tornar o caso público. Os 
critérios são basicamente, a Elegibilidade, 
ou seja, a renda per capita da família ser 
insuficiente para o tipo de atendimento 

necessário da PcD; por enquanto,  morar 
no Estado de São Paulo (futuramente a 
UHELP pretende estender suas atividades 
para todo o Brasil); disponibilidade da fa-
mília e da própria pessoa para se envolver 
em todas as fases da execução do projeto; 
condições do meio físico-ambiental - au-
sência de estrutura adequada que permita 
o atendimento da real necessidade (Ex: a 
residência da pessoa com deficiência não 
permitir a utilização de uma cadeira de ro-
das, em função da falta de acessibilidade. 
Além disso, também a Necessidade Pre-
mente, ou seja, em cada ciclo de Histórias 
em Ação será selecionada aquela em que 
haja uma necessidade de atendimento a 
curto prazo, como: casos em que a condi-
ção da pessoa com deficiência possa ser 
agravada em função do prazo para o início 
do atendimento. E o diagnóstico Médico 
e Multiprofissional: será solicitado a cada 
caso pré-selecionado o envio das cópias 
dos exames e relatórios de atendimen-
tos realizados anteriormente pela pessoa 
com deficiência; estes documentos serão 
apresentados pela UHELP a uma equipe 
médicos e profissionais especializados, 
de acordo as necessidades de cada caso.

 
Cases atendidos

Os cases são pré-selecionados pela ins-
tituição por um processo detalhado, que 
inclui visita domiciliar de assistente social 
e avaliação multiprofissional para cons-
truir um planejamento e verificar quais 
os resultados podem ser alcançados. Os 
profissionais envolvidos são parceiros ou 
contratados pagos com os recursos des-
tinados a cada caso específico. 

A ONG disponibiliza 20% da soma do 
total da Meta Financeira de Atendimento 

novidade

de cada História (chamado de Startup), 
para que os cases já iniciem com um 
valor destinado a sua realização. O destino 
desse dinheiro é também decidido por 
votação dos internautas no site. O objetivo 
do Startup é complementar as doações 
realizadas pelos usuários do site, para que 
cada história possa atingir a sua Meta Fi-
nanceira de Atendimento. Um sistema 
inteligente e prático, que acaba fazendo 
com que todos os 5 casos trabalhados já 
saiam com parte dos seus tratamentos 
ou necessidades já pré-resolvidos. Não 
partindo do zero.

Atualmente, os 5 cases que estão no 
ar no site são:

- Gabriel do Nascimento (surdocego);
- Cauê dos Santos (cegueira);
- Kauã Henrique Ribeiro (deficiência 
física – amputado);
- Samuel Moulaz Luz (deficiência au-
ditiva);
- Cão Inclusão (projeto coletivo).

Sobre a UHELP
A UHELP.COM é uma organização sem 

fins lucrativos que tem cerca de 30 pesso-
as envolvidas diretamente, contratadas e 
voluntárias, todas lideradas e sob a respon-
sabilidade de Vanessa Dias, que controla 
e é responsável por todas as etapas de 
atendimento de cada caso, da escolha 
ao pagamento dos profissionais e equipa-
mentos para a solução de cada atendido.

É bom lembrar que todo o processo 
UHELP é acessível, os vídeos e textos são 
disponibilizados também em LIBRAS e 
Audiodescrição. Vale a pena conhecer e 
ajudar !

 Conheça o site e o trabalho da UHELP: 
www.uhelp.com
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A consultora responde: “Não diria que 
é mais difícil, digo que é mais desafiador. 
Algumas pessoas têm receio de dar o pró-
ximo passo para abrir sua empresa e o 
SEBRAE-SP, por sua vez, quer mostrar que 
para empreender basta ter desejo, coragem 
e ousadia. Não deixar que a deficiência 
delimite sua potencialidade. Para isso o 
futuro empreendedor encontrará cursos e 
orientações que o auxiliam nessa trajetória”.

Na última REATECH, feira realizada em 
abril passado, foram lançados 15 Audio-
livros do Projeto “Sebrae Mais Acessível”, 
que orientam empresários e futuros em-
preendedores com deficiência na melhoria 
de suas empresas. Em breve sairão novos 
produtos para capacitação em gestão. Para 
os surdos que participam de palestras, 
cursos e oficinas no SEBRAE, há intérprete 
de Libras e áudio-descrição para cegos.

Também saiu neste ano a palestra 
“Contratação de Funcionários e Inclusão 
no Mercado de trabalho”, para orientação 
e incentivo a empresários. “O objetivo 
principal é dar subsídios para que o em-
presário da micro e pequena não tenha 
receio da contratação. Que ele aprenda a 
enxergar ‘a pessoa’, sua competência, ha-
bilidade e experiências profissionais. Que 
em relação à deficiência, ele aprenda que 
esta é apenas uma característica”, explica 
Ana Paula. 

De acordo com ela, não há como 
acompanhar a quantidade de funcionários 
contratados na micro e pequena empresa, 
por enquanto, porque a contratação de-
pende da disponibilidade de vagas ou da 
necessidade da empresa. “Percebemos 
que com as orientações, incentivo e pla-
nejamento os empresários estão mais 
abertos, seguros e dispostos a ajudar na 
inclusão no mercado de trabalho”, afirma. 
Mais informações sobre o projeto: www.
sebraesp.com.br ou nos escritórios regio-
nais do SEBRAE.

trabalho

Mundo corporativo desafiando 
empresários e trabalhadores

O 
que é melhor, trabalhar por conta própria ou 
em uma empresa ? E no caso dos patrões, é 
importante contratar pessoas com deficiência 
mesmo quando não se é obrigado ? Em São 
Paulo, o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas lançou, há um 

ano, o programa “Sebrae mais Acessível”, em parceria com a  
Secretaria de Estado dos Diretos da Pessoa com Deficiência. O 
programa tem dois objetivos principais: incentivar os proprietários 
das micro e pequenas empresas, que não se enquadram na Lei 
de Cotas (referente a empresas com mais de 100 funcionários), 
a contratarem funcionários com deficiência e ofertar produtos e 
serviços acessíveis para empresários e futuros empreendedores 

com deficiência, a fim de que melhorem ou abram 
suas próprias empresas.

Para Ana Paula Peguim, consultora do SEBRAE, o 
programa destaca a “pessoa”, suas habilidades, com-
petências, mostrando que a deficiência é apenas uma 
característica, não o fator que determina se ela pode 
ou não executar determinadas atividades. “Como o 
projeto tem apenas um ano, sua principal linha é de 
orientação e, por enquanto, não temos o número total 
de empresas abertas. Algumas pessoas com deficiên-
cia ainda têm receio de abrir sua própria empresa, ou 
estão no planejamento desta abertura”, conta.

Afinal, é mais difícil empreender quando se tem 
uma deficiência ? 





34

Casos de sucesso
Carolina Ignarra é um óti-

mo exemplo de que empreen-
der traz bons resultados. Ca-
deirante desde 2001, quando 
sofreu um acidente de moto e 
teve uma lesão medular, ela era 
professora de educação física 
e dava aulas de ginástica labo-
ral. Voltou ao trabalho 3 me-
ses após o acidente, primeiro 
em casa, montando aulas para 
outros professores aplicarem e 
depois indo pessoalmente. 

Por causa da Lei de Cotas, 
várias empresas apresentavam a ela muitas ofertas 
de trabalho: “Ofereciam vagas de telefonista, secretá-
ria, vagas que não combinavam com minha formação, 
que não respeitavam meu perfil. Percebi as empresas 
despreparadas, querendo contratar deficiências e não 
profissionais que pudessem agregar valor ao negócio”, 
lembra Carolina.

Por volta de 2006 ela começou um projeto em con-
sultoria de saúde corporativa, chamado Movimento In-
cluir, para orientar as empresas através de sua própria 
história, e assim começou o seu próprio negócio. Em 
2008 recebeu um investimento da melhor amiga, Ju-
liana Ramalho, que tinha um plano de negócio e uma 
consultoria aberta, chamada Talento Senior. “Unimos 
as duas empresas e formamos a Talento Incluir”, conta. 
A nossa empresa hoje emprega 10 pessoas e atua na 
inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, 
através do mercado de trabalho. “É difícil empreender, 
acertar a mão num negócio que é novo, portanto eu 
e meus sócios não temos muitas referências para nos 
basear. Nós fomos crescendo e estruturando nossa 

trabalho

equipe com muita sensibilidade, vem dando certo. Mas 
já escorregamos muito no meio do caminho”, conta a 
empresária Carol. 

Já o caso da Doceria Miroane, uma empresa de pe-
queno porte, fundada em Santos/SP, em 1996, é um 
bom exemplo de contratações de funcionários com de-
ficiência. O negócio familiar foi iniciado pela mãe e três 
filhas. Uma delas, Eliane Sant Ana, conta que a ideia 
de contratar pessoas com deficiência, mesmo não sendo 
obrigatório – não se enquadrando – pela Lei de Cotas, 
surgiu há muito tempo, quando começaram as campanhas 
para sensibilizar as empresas. “Fui a uma palestra onde 
vi cadeirantes dançando tango. Quis saber mais sobre 
inclusão e como poderia, sendo empresária, contribuir 
para isso”, conta Eliane.

A experiência começou em novembro de 2002. Hoje 
em dia, duas pessoas com deficiência auditiva fazem parte 
da equipe, o confeiteiro Antonio Carlos dos Santos e 
a auxiliar Milania Newton Lisboa. “São dois dos meus 
melhores funcionários ! Não faltam, nunca se afastam por 
doenças, entendem como ninguém o conceito de fazer 
bem o trabalho, bom relacionamento com os colegas. Os 
resultados são muito satisfatórios”, atesta a empresária. 
Ela recomenda a outros pequenos empresários, afirmando 
que é uma experiência que enriquece o grupo: “Trabalho 
com inclusão há mais de 10 
anos, alguns desafios aparece-
ram, mas as pessoas com defi-
ciência, em geral, são focadas 
e empenhadas no trabalho, o 
que garante um desempenho 
maior para a equipe. Treinar 
nem sempre é fácil, porque 
às vezes requer falar numa ou-
tra língua até, mas passando a 
fase inicial, é muito gratifican-
te”, garante Eliane. 



Empresa gaúcha é premiada por programa  para trabalhadores com deficiência

Desde 2008, a Marcopolo, uma das 
maiores fabricantes e encarroçadoras de 
ônibus do mundo, presente em 10 pa-
íses, desenvolve o “Programa Envolver”, 
em Caxias do Sul/RS e, a partir de 2010, 
também na unidade de Duque de Caxias/
RJ. No início, eram 73 trabalhadores no 
Rio Grande do Sul e 35 no Rio de Janei-
ro. Hoje, esses números avançaram para 
397 e 93, respectivamente, abrangendo: 
deficiência física, visual, auditiva, mental, 
múltipla e reabilitados.

“O Programa Envolver surgiu pela 
expectativa da empresa de não apenas 
cumprir as cotas,  mas de realmente opor-

tunizar a inclusão da 
pessoa com deficiência 
no plano de carreira das 
diversas áreas”, explica 
Osmar Piola, gerente 
de Recursos Humanos.

A seleção é feita por 
uma agência recrutadora, com posterior 
avaliação médica, e parceria com institui-
ções especializadas. Em principio, todos 
os cargos estão liberados. O que deter-
mina a alocação da pessoa em uma de-
terminada função são suas competências 
(físicas, emocionais, mentais), habilidades 
e capacitação para o trabalho.

Piola explica que há cursos especiais, 
com metodologia própria, que atendem 
individualmente cada funcionário nessas 
condições, considerando suas capacida-
des relacionadas com as diferentes áreas 
e oportunidades oferecidas pela empre-

sa. Existem ainda, ações de capacitação 
contínua, acompanhamento especializado 
(médico, odontológico, nutricional, psico-
lógico e social), atividades de integração 
(esporte e lazer), acompanhamento fun-
cional e interface com a família.

Periodicamente, a empresa promove 
ações de divulgação e motivação sobre 
o programa, visando estimular a inserção 
desses trabalhadores, o que propicia cres-
cimento, tanto por parte deles,  quanto 
dos demais funcionários. “Dependendo 
do tipo de deficiência, o trabalhador atua 
de forma similar aos outros colaboradores, 
sem qualquer diferenciação exposta, sendo 
responsável por atingir resultados estabele-
cidos para sua função. Há casos onde existe 
a necessidade de um monitoramento mais 
aproximado, devido ao tipo de deficiência, 
o que é feito por profissionais capacitados 
para esta tarefa”, conta Piola.

A experiência da empresa foi reconhe-
cida: este ano o programa ganhou um 
prêmio concedido pelo Encontro Sul-Ame-
ricano de Recursos Humanos (ESARH), na 
modalidade de gestão de pessoas. Antes 
disso, em 2013, recebeu uma premiação 
na Câmara de Vereadores em Caxias do 
Sul/RS e também, uma menção especial 
junto à Oficina sobre compatibilização de 
benefícios não contributivos, com remune-
ração advinda do trabalho, promovida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome (MDS). “As premiações 
servem como reconhecimento da asserti-
vidade do Programa e como estímulo para 
sua continuidade e aprimoramento. Isto já 
ocorreu em relação à implementação do 

Programa na unidade do Rio de Janeiro. 
Porém, o maior prêmio que podemos 
receber é ver a evolução e independen-
tização (autonomia) que o funcionário 
adquire, seu  crescimento social e satisfa-
ção familiar”, observa orgulhoso o gerente.

A Marcopolo tem o compromisso de 
continuidade e expansão do Programa e 
pretende promover melhorias. Neste ano, 
por exemplo, será incluída uma nova moda-
lidade de capacitação para os colaboradores 
que atuam como facilitadores junto a esses 
trabalhadores. “Ao longo dos 6 anos de rea-
lização do Programa Envolver, constatamos 
que ele cumpriu plenamente o objetivo de 
incluir  pessoas com deficiência em nossa 
empresa. Porém, mais do que isto, propi-
ciou uma reflexão de todos nossos colabo-
radores sobre a importância de aceitar as 
diferenças. Isto, sem dúvida, tem favorecido 
a convivência com uma maior diversidade 
de profissionais que passaram a integrar a 
Marcopolo nos últimos anos”, conclui Piola.

trabalho 35
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Sistema de transferência, movimentação e 
reabilitação de paciente GH3

H. Strattner sempre buscando a melhor solução para seus clientes, trouxe para o 
mercado Nacional uma solução para transferência, movimentação e reabilitação de 
pacientes com alta tecnologia Dinamarquesa da empresa Guldmann, especializa-
da na criação e fornecimento de sistemas seguros, confortáveis e eficientes de 
elevação, transferência e posicionamento de pacientes em inúmeras situações e  
ambientes.

O sistema GH3 é um elevador que pode ser fixo no teto ou de acordo com o projeto 
customizado.  Ele garante a segurança do paciente, cuidador e/ou do funcionário 
durante a transferência, movimentação e trabalho de reabilitação.

Utilizando esse sistema, podemos listar alguns benefícios para o paciente, cuidador 
e/ou funcionários:

• Assegura o conforto e segurança para o paciente;
• Garante condições de trabalho segura; 
• Proporciona condições ergonômicas durante a movimentação, transferência e 
  no  trabalho de reabilitação;
• Previne doenças osteomusculares dos funcionários e/ou cuidadores; 
• Traz economia de tempo/dinheiro;
• Ocupa menos espaço por ficar fixo no teto devido ao projeto customizado;
• Otimiza o número de pessoas para execução da movimentação, transferência 
   ou trabalho de reabilitação do paciente;  
• Reduz o número de afastamentos por doenças osteomusculares; 
• Fácil manuseio; 
• Favorece a padronização dos procedimentos de transferência, movimentação e 
  reabilitação de pacientes;

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

Representante Exclusivo no Brasil

www.strattner.com.br

Além da Lei de Cotas

acontecendo

De acordo com a diretora regional da 
ABRH-SP, Elizabeth Souza, o Fórum surgiu 
diante da necessidade de mostrar para as 
empresas que a lei de cotas está aí para 
ser cumprida, mas que a responsabili-
dade social é dever de todos. “Quando 
você quer fazer diferente, você faz. E nós 
estamos provando que é possível ver a 
deficiência como um detalhe apenas e 
trouxemos a experiência de diversas or-
ganizações que estão mudando a história 
devido a sua coragem de mudar”, contou.

Para a diretora de responsabili-
dade social da ABRH-SP, Luiza de 
Paula, organizadora do Fórum, a 
maior prova que o mercado mu-
dou para as pessoas com deficiên-
cia é o público presente no evento. 
“Uma estrada, a gente faz cami-
nhando, e nós da ABRH acreditamos 
muito na inclusão, porque uma pessoa 
com deficiência é um ser humano, com 
habilidades e características próprias, 
mas com qualidades. A entrada dela no 
mercado de trabalho deve ser indepen-
dente de uma lei. Essa é uma bandeira 
que levaremos adiante”, reforça Luiza.

E
m homenagem ao Dia Nacio-
nal da Luta da Pessoa com 
Deficiência, comemorado 
em 21 de setembro, a As-
sociação Brasileira de Recur-

sos Humanos de São Paulo (ABRH-SP 
– Campinas/SP), promoveu na manhã 
do dia 18 de setembro, o II Fórum de “In-
clusão da Pessoa com Deficiência – Além 
da lei de Cotas”, no Espaço Le Blanc, na 
cidade de Americana/SP. Cerca de 500 
pessoas participaram do evento, que 
também contou também com o apoio 
e participação da Revista Reação.

O encontro trouxe diversas palestras e 
apresentações com objetivo de fortalecer 
a luta pela inclusão, através de cases de 
sucesso. A apresentação de membros da 
APAE de Americana/SP, que interpretou 
em Libras o Hino Nacional e a música 
Pra Ser Feliz, do cantor sertanejo Daniel, 
emocionou o público. A presença do 
ex-jogador de futebol Julio César de Sou-
za, que iniciou a carreira no Corinthians, 
posteriormente ficou surdo, e hoje tra-
balha com crianças surdas inclusive com 
projetos musicais, também foi marcante. 
Ele tocou uma peça, de composição pró-
pria, composta após a surdez e deu seu 
depoimento de superação encerrando o 
evento com chave de ouro.

O vice-presidente da ABRH-SP, Doni-
zetti Tadeu Moretti, destacou que a As-
sociação tem esse tema em sua pauta e 
manterá o foco no assunto. “O mercado 
ainda precisa aprender e se desenvolver 
mais. Ainda há um longo caminho, mas 
estamos indo na direção do ideal. Even-
tos como este despertam a atenção das 
pessoas, provocam novos sentimentos e 
necessidades de mudança. Nosso próxi-
mo encontro será em Sorocaba/SP, onde 
estamos abrindo uma nova regional e já 
iremos levar essa discussão para lá tam-
bém. Não iremos parar”, disse Moretti. 

2º Fórum de Inclusão da Pessoa com Deficiência trouxe palestras, apresentações
de cases de sucesso e reuniu cerca de 500 pessoas em Americana/SP
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40 empregabilidade por Tatiana Rolim  

Gestão e Recursos 
Humanos dos Deuses !

H
á poucos dias estive num evento em Brasília/DF, focado em negócios. A 
minha presença lá foi pautada em outras ações que venho desenvolvendo 
em âmbito nacional sobre educação e não objetivamente em inclusão, 
como tem sido nos últimos tempos, mas sim, considerando a bagagem 
neuropsicológica e psicopedagógica  que me aperfeiçoei.

Num outro espaço, paralelamente a este Encontro, acontecia um business importante, 
concentrando grandes empresários de toda esfera nacional. O surpreendente foi ter em 
comum, num outro espaço próximo, numa outra Asa, como comumente é definido as 
divisões em Brasília, o tal encontro de empresários. Então, num restaurante local, tive a 
grata surpresa de estender conversa com esse outro grupo de pessoas. Entre eles, um 
diretor de uma grande empresa. Só o reconheci e identifiquei, depois de algum sinal na 
conversa. Ele era reservado, mas flexível o bastante para alongarmos nosso papo. E entre 
uma apresentação e outra, a conversa esquentou com o conteúdo da inclusão, afinal, 
indiretamente por este motivo eu estava por lá.

Ampliando as brechas da conversa, pedi claramente permissão para lhe fazer uma per-
gunta, que talvez pudesse lhe parecer incomoda, mas que diante daquela oportunidade eu 
não poderia perder a chance de fazê-la. Assim, iniciei minha pergunta que primeiramente 
merecia um aquecimento:

- Você é o dono de uma grande empresa – uma companhia aérea e uma rede de 
telefonia – e sabe que presto serviços para empresas como a sua; meu trabalho é treinar 
gestores, equipes para entenderem a Lei de Cotas e para contratarem pessoas com defi-
ciência de acordo com a exigência atual da Lei, ou seja , acima de 100 funcionários  toda  
empresa é OBRIGADA a contratar pessoas com deficiência...

- Sim, eu sei disto! Respondeu ele.
- Estamos com a cota preenchida, há grandes dificuldades como você realmente sabe, 

mas estou sempre à frente de algumas ações na minha empresa. Mantenho o olho no 
queijo como dizem. Acredito que um empresário, por mais que seu negócio cresça como 
aconteceu como o meu, não pode perder o contato com o gerenciamento dos  processos. 
Apesar de difícil, eu ainda me mantenho atento, e meus colaboradores sabem disto ! Ele 
fez questão de frisar.

Então, continuei:
- Ah... muito bem ! Agora me diz uma coisa... se sua empresa, tendo a quantidade de 

colaboradores que tem, não tivesse o cota cumprida e seu funcionário alegasse: “ah, o 
gestor de tal departamento não  aceita PcD !”, ou “NÃO encontramos PcD pra trabalhar 

!”. Ou ainda: “Ah, ele não passou para a 
vaga porque anda lento demais ou porque 
a digitação é lenta”, embora isso não fosse 
um requisito essencial para a vaga... Isso 
entre outros feedbacks questionáveis, o que 
você faria ?

Ele me respondeu:
- Bom Tatiana, primeiro, esse funcionário 

não serve para trabalhar pra mim...
Porque se ele não serve para desenvolver 

pessoas, ele não serve para desenvolver o 
meu produto !

-Aff... eu pensei em silencio. E ele ainda 
tinha mais... continuou: 

- Vamos pensar, eu estou distante da 
função dele, que foi contratado para fazer  
aquilo que não sirvo  para fazer por isto 
ele está lá para trabalhar para mim nesta 
função, a obrigação dele é fazer o melhor  
e com isto evitar que minha empresa não 
tenha problemas em todas suas esferas, 
inclusive com o não  descumprimento da 
Lei. Se a Lei existe, é para ser cumprida. E 
não é um gestor ou outro que vai dizer se 
minha empresa vai ou não contratar pessoas 
com deficiência, porque na minha política de 
gerência cabem todos ! Naturalmente cabe o 
respeito à profissão dele, mas meu produto 
eu tenho plena certeza que em todos os 
setores, desde a fabrica, administração, por-
taria, almoxarifado etc... cabem pessoas com 
deficiência, inclusive como você – cadeirante 
-  porque nossas unidades possuem acessos, 
nossos escritórios são bem localizados... blá, 
blá, blá...

O homem desatou a falar... Era como se 
fosse o próprio gestor contratado, apontan-
do todas as unidade, estruturas, departa-
mentos. Mais um pouco ele me dava uma 
palestra de cargos e salários, acessibilidade, 
ergonomia, segurança do trabalho, medicina 
ocupacional, convenções, leis trabalhistas e 
tudo o mais.

Acho que fiquei meio sem chão. É nisto 
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que eu acredito: no tempo da execução 
do meu trabalho na prestação de serviços 
para inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. E com essa resposta, 
ele contemplou o que eu já esperava. 

Muitas vezes, a empresa é fiscalizada, 
autuada, multada não porque o dono, o pro-
prietário, o gerente ou o diretor não aceitam 
pessoas com deficiência, mas sim porque 
quem está à frente dos processos de inclu-
são dentro de algumas corporações sentem-
-se e agem como DEUSES DOS RECURSOS 
HUMANOS, deixando de fora todos aqueles 
que, na sua imperfeição física, cognitiva, 
intelectual, visual ou auditiva,  ficam de fora 
de um padrão e por consequência, desse 
universo que é a sua empresa.

Baseada neste mesmo  relato, um gran-
de e importante diretor de uma companhia 
metalúrgica de Osasco/SP, declarou em alto 
e bom tom essa  mesma questão numa 
reunião fechada entre outros diretores e 
empresários, e ainda ressaltou: “A inclusão 
acontece porque o meu RH é bom!”. Natu-
ralmente, porque antes disto tudo o bom 
é ele que vê oportunidade de desenvolvi-
mento em todas as pessoas, ainda que haja 
todas as limitações impostas pelas deficiên-
cias, se há competência, se há talento a ser 
desenvolvido não tem porque desperdiçar. 

Assim, somando a experiência deste al-
moço e a da reunião comentada, tenho 
certeza do que realmente me norteia para 
que de fato a inclusão aconteça ! E fica o 
questionamento: se antes, em épocas tão 
distintas, a inclusão de pessoas acontecia de 
maneira natural, porque hoje os tais Deuses 
limitam tanto este acesso ?

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

empregabilidade nota

Número de empregos cresce 8,33% em 2013

No último levantamento divulgado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
foram declarados 27,5 mil novos empre-
gos na Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). No total, no ano passado 
357,8 mil pessoas com deficiência es-
tavam formalmente empregadas. Isso 
significa 0,73% do total de vínculos em-
pregatícios no País. Em relação a 2012, 
a situação ficou praticamente estável, 
já que o resultado daquele ano foi de 
0,70% do total. 

Os homens são maioria, respondendo 
por 232 mil vagas, ou 64,84% do total. 
Houve uma pequena queda em relação 
a 2012, quando eles ficaram com 65% 
das vagas. Quanto aos tipos de defici-
ência, houve predominância do gênero 
Masculino em todos eles, variando de 
62,46% para as Múltiplas e 70,56% para 
as Intelectuais.

O Ensino Médio Completo concentra 
o maior número de vínculos empregatí-
cios em todas as modalidades. Entre os 
5 tipos de deficiência, o menor número 
de empregados são analfabetos. No ní-
vel Superior Completo, os tipos Auditivo 
(R$ 5.471,31), Visual (R$ 5.025,67) e 
com deficiência Física (R$ 4.903,60) são 
aqueles que conseguiram os maiores 
rendimentos médios. Em contraposição, 
os menores salários ocorreram nos tipos 

Intelectual (R$ 2.431,47), seguido do 
tipo deficiência Múltipla (R$ 3.758,29) 
e Reabilitado (R$ 4.127,65).

Os rendimentos médios das pesso-
as com deficiência, em 2013, foram de 
R$ 2.155,53, ligeiramente menor que 
a média dos rendimentos do total de 
vínculos formais (R$ 2.265,71).  Esse 
resultado indica um aumento nos ren-
dimentos médios do total de pessoas 
com deficiência, da ordem de 2,66%, 
oriunda, principalmente, do aumen-
to dos rendimentos das pessoas com 
Deficiência Física (+ 4,47%), Múltipla 
(+4,09%) e Visual (+ 4,08%). Em to-
dos os tipos de deficiência, os homens 
têm rendimentos superiores aos das 
mulheres. A menor representatividade 
dos rendimentos das mulheres versus os 
dos homens verifica-se entre as pessoas 
com deficiência Auditiva (61,57%), e a 
maior entre as pessoas com deficiência 
Intelectual (88,78%). 
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das empresas, bem como instituir procedimentos e formulá-
rios que propiciem estatísticas sobre o número de emprega-
dos portadores de deficiência e de vagas preenchidas, para 
fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo.

Em 2003, o MTE editou a Portaria Nº 1.199, estabelecendo 
critérios para imposição de multa administrativa e, a partir de 
2005, os dados da fiscalização passaram a ser coletados pelo Sis-
tema de Fiscalização do Trabalho (SFIT). Finalmente em 2009 o 
projeto que tinha o simples objetivo da coleta de dados, muda de 
propósito no âmbito do MTE, adquirindo caráter prioritário para 
a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

A Lei Nº 9.790 de 1999, Lei das OSCIP, trouxe nova formaliza-
ção e capacidade de ação para as organizações não governamen-
tais, influído na construção de uma rede sólida de instituições 
atuantes na defesa de direitos e na prestação de serviços para 
pessoas com deficiência, contribuindo para o avanço da política 
do cuidado, conceito que determina a postura do Estado em 
adotar uma política ofertativa de serviços e subsídios de apoio 
direcionados ao segmento, cujo propósito é o de atender às 
necessidades do indivíduo em serviços que a sociedade ainda 
não consegue disponibilizar a todos de forma acessível.

No ano de 2000, o Governo Federal com o intuito de marcar 
a virada do milênio, propôs a edição de decretos comemorati-
vos nas áreas do direito dos indígenas, dos estrangeiros e das 
pessoas com deficiência. No entanto, a proposta apresentada 
por setores do movimento das pessoas com deficiência foi 
ambiciosa, vertendo sobre acessibilidade nas edificações, co-
municação, meios urbanísticos e transportes. A dimensão do 
alcance da proposta fez com que o governo da época enviasse 
mensagem ao Congresso Nacional propondo a edição de lei 
sobre o assunto, o que originou a Lei Nº 10.098/2000, capítulo 
aparte na conquista do segmento de pessoas com deficiência. 
E por que não dizer da sociedade brasileira ?

Em 2001 a edição da Lei Nº 10.216 consolida a proteção e 
os direitos das pessoas com transtorno mental, redirecionando 
o modelo assistencial em saúde mental para um atendimento 
mais humano e inclusivo. Deixando definitivamente para trás 
o modelo da internação compulsória que vitimou milhares de 
pessoas no Brasil, levando-as a condições subumanas e mesmo 
à morte. Mais tarde, com o advento da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), este segmento 
é incorporado ao conceito de pessoas com deficiência dentro 
da nova nomenclatura conhecida por deficiência psicossocial.

Os anos de 2002 e 2005 trouxeram as Leis Nº 10.436 e 
11.126, respectivamente reconhecendo a Língua de Sinais Bra-
sileira (LIBRAS) e garantindo a pessoa com deficiência visual o 
direito de utilização do cão-guia em espaços de uso coletivo ou 

direito

17 Anos de Conquistas !

N
estes 17 anos de existência da Revista Rea-
ção, quando a edição chega ao número 100, 
fomos instados a escrever sobre as mudanças 
e conquistas destes últimos anos. 

O período foi marcado por importantes 
conquistas. O nascimento da Revista Reação, 

impondo maior visibilidade das pessoas com deficiência, suas 
necessidades, desejos e competências é uma conquista do 
movimento. No âmbito legal, como veremos seguir, o período 
foi marcado pelo surgimento de normas que propõem a trans-
formação da sociedade. 

Em 1997 a extinta Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), realizou na cidade 
Petrópolis/RJ, uma Câmara Técnica, buscando obter subsídios 
para a regulamentação do artigo 5º § 2º da Lei Nº 8.112/90. 
No entanto esse trabalho frutificou, quando os participantes do 
evento (procuradores do Ministério Público do Trabalho e da 
Procuradoria da República, promotores de justiça, auditores fiscais 
do Ministério do Trabalho, operadores do Direito e técnicos de di-
versas áreas e regiões do país), conseguiram oferecer elementos 
para elaboração do que se tornou o Dec. Nº 3.298/99, abrindo 
um precedente na empregabilidade da pessoa com deficiência. 
O sucesso do Decreto, nascido quase 10 anos da edição das Leis 
Nº 8.112/90 e 8.213/91 - leis que respectivamente reservam 
vagas em concursos públicos e no setor privado - se deu pelo 
fato de que sua elaboração teve a efetiva participação daque-
les que tem a competência para fiscalizar o cumprimento das 
normas. Tanto que o § 5º do art. 36 do Decreto Nº 3.298/99, 
inovou e objetivou na forma de fiscalização ao dar competência 
ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para estabelecer 
sistemática de fiscalização do cumprimento das cotas. 

Art. 36, § 5o Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego 
estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle 

por Geraldo Nogueira
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Geraldo Nogueira é Advogado, cadeirante 

e Presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB-RJ). 

público. O valor des-
tas conquistas está 
no fato de que o 
reconhecimento da 
LIBRAS, como uma 
língua oficial do país, 
impõe a implemen-
tação de políticas 
educativas que in-
corporem esse saber 
como nova forma de 
aprendizagem. En-
quanto que o reco-
nhecimento do cão-

-guia como uma ajuda técnica, coloca-o no âmbito instrumental 
indispensável para maior inclusão das pessoas com deficiência 
visual, permitindo, por conseguinte, o seu trânsito por espaços 
que comumente são proibidos para outros animais. 

Em 2007 o Brasil torna-se signatário da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, 
tendo aprovação em 2008 pelo Congresso Nacional com força de 
emenda constitucional, conforme edição do Dec. Legislativo de Nº 
186. Finalmente em 2009 a CDPD é promulga pelo Poder Executivo, 
através do Dec. Nº 6.949, tornando-se um marco sem precedentes na 
história legislativa do país, por trata-se da primeira norma internacional 
a incorporar nosso ordenamento jurídico com status de emenda 
constitucional. A ocorrência desse fato remete para importância que 
o tema da deficiência tem para a sociedade brasileira, resgatando-se a 
imagem de invisibilidade social do segmento, principalmente perante 
aos órgãos da Justiça e dos operadores do Direito. 

A Convenção não traz grandes novidades em termos de nor-
ma legislada, uma vez que o Brasil sustenta o título de País com 
a legislação mais inclusiva das Américas. No entanto, o grande 
ganho que a CDPD traz para o ordenamento jurídico nacional 
é a transformação de princípios gerais do direito das pessoas 
com deficiência, até então grafados em leis infraconstitucionais, 
para princípios constitucionais. Este fato, na prática influencia 
positivamente os operadores do direito e coloca, sob ressalva 
constitucional, a garantia dos direitos do segmento. 

O ano de 2012 registra a extraordinária conquista das pessoas 
com transtorno do espectro autista, quando entra em vigor a Lei 
Nº 12.764, instituindo a política de proteção aos direitos do seg-
mento e reconhecendo que incorporam o conceito de pessoas 
com deficiência. O fato de que a lei reconhece o indivíduo com 
transtornos do espectro autista como pessoa com deficiência, 
permite sua inserção numa categoria, possibilitando a afirmação: 
“sou uma pessoa com deficiência”. Constituindo-se em uma 
autocategorização, o que faz parte do processo para a formação 
da identidade pessoal. Esta afirmação permite o deslocamento 
do discurso dominante da dependência e da anormalidade para 
a celebração da diferença e do orgulho de ter uma identidade. 
Trata-se, portanto, de um compromisso coletivo e político de 

protesto contra as barreiras sociais que colocam o cidadão em 
desvantagem, bem como de uma transformação da identidade 
pessoal vivenciada com orgulho pelos indivíduos com alguma 
diferença. A identidade se consolida quando o indivíduo se 
orgulha daquilo que o torna diferente, permitindo-lhe alcançar 
autenticidade pessoal e credibilidade política.

A lei fez alterações também no § 3º do art. 98 da Lei Nº 8.112/90, 
trazendo reflexos práticos e imediatos na vida de inúmeras famílias. 

Art. 98.  Será concedido horário especial ao servidor es-
tudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício 
do cargo.

§ 3o  As disposições do parágrafo anterior são extensivas 
ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador 
de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compen-
sação de horário na forma do inciso II do art. 44. 

Finalmente cabe mencionar a presente tramitação, na Câmara 
dos Deputados, do Projeto de Lei (PL) Nº 7.699/2006 que cria a 
“Lei Brasileira da Inclusão (LBI)”. O projeto que tinha o nome de 
estatuto passou por relevante reformulação prometendo efetivas 
mudanças na legislação brasileira. Na área da educação o PL 
determina que os cursos de arquitetura e engenharia tenham 
ofertamento das disciplinas de acessibilidade. O mesmo ocor-
rerá com os cursos de medicina, onde os estudantes terão de 
aprender como diagnosticar casos de autismo e doenças raras. 

Na área da empregabilidade o PL estabelece que as empresas 
ao contratar pessoas com deficiência para participarem de pro-
gramas de capacitação, terão de empregá-las durante o mesmo 
período, garantindo assim, não apenas a qualificação, mas uma 
oportunidade real de trabalho. O PL propõe ainda, alterações no 
Código Civil, dando o direito à pessoa com deficiência intelectual 
de casar-se sem ter autorização dos pais ou da Justiça. O texto 
do PL sugere também, alterações no Estatuto das Cidades, trans-
ferindo ao Poder Público, a responsabilidade pela manutenção e 
reforma das calçadas de todo os municípios do País, garantindo 
acessibilidade e conforto para todos os brasileiros.

A “Lei Brasileira da Inclusão (LBI)” trará grande avanço na moderni-
zação da legislação brasileira, pois terá um olhar mais inclusivo sobre 
a sociedade e visão mais autônoma e independente sobre a pessoa 
com deficiência. E como instrumento jurídico permitirá à coletividade 
maior conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência favo-
recendo ainda à causa o melhor funcionamento da Justiça.

direito
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Direitos das Pessoas com Deficiência

O 
último CENSO revelou 
que cerca de 14% da 
população brasileira 
tem algum tipo de de-
ficiência ou mobilidade 

reduzida. Em média, isso representa 
aproximadamente 46 milhões de pesso-
as. Reunimos resumidamente os princi-
pais direitos (benefícios fiscais) relativos 
às pessoas com deficiência, a fim de 
promover a igualdade e a cidadania com 
o escopo de garantir a inclusão social e a 
ativa participação da PcD na sociedade. 
Infelizmente, a maior parte deles são de 
total desconhecimento da maioria dos 
brasileiros com deficiência ou familiares.

Há uma gama de Direitos já GARANTI-
DOS por lei para as pessoas com deficiên-
cia e que garantem benefícios exclusivos, 
além de trazer reflexos diretos no bolso 
do contribuinte. Dentre os benefícios mais 
importantes temos a ISENÇÃO de tributos. 

Isenção nada mais é que uma ordem 
legal que isenta determinado contribuin-
te de cumprir determinada obrigação 
tributária, ou seja, a isenção é a dis-
pensa legal ao pagamento do tributo. 
O contribuinte deve preencher alguns 
requisitos para se enquadrar no campo 
de aplicação das isenções, seja ele de 
impostos federais, estaduais ou munici-
pais, devendo o interessado buscar jun-
to ao órgão competente as obrigações 
– muitas delas meramente burocráticas 
para que possa ser beneficiado. Ainda 
que cada órgão atue de maneira dife-
rente, muitas vezes observamos que o 
rol de documentos e os procedimentos 
burocráticos em muito se assemelham. 
Pensando no dia a dia da pessoa com 
deficiência, que frequentemente pre-
cisam se socorrer destes trâmites para 
fazer valer seus direitos, separamos al-
gumas orientações na intenção de faci-
litar a obtenção destes benefícios junto 
aos órgãos públicos.

Direito às Isenções
Pessoas com deficiência, seja ela: física, 

visual, mental e autistas quando adquirem 
automóveis 0Km, são isentos de ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços), e do IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados), de acordo com a 
lei Nº 10.754/03. Os financiamentos de 
automóveis de fabricação nacional tam-
bém são liberados do IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras). Importante dizer 
o a isenção do IOF somente poderá ser 
pleiteada uma única vez.

Outro imposto que faz jus a isenção é 
o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) 
em algumas cidades.  A seguir explora-
mos um pouco mais o universo de cada 
Imposto:

Isenção de IPI
Conforme disposto em lei Nº 8.989/95, 

ficam isentos do Imposto Sobre Produ-
tos Industrializados – IPI, os automóveis 
de passageiros de fabricação nacional, 
equipados com motor de cilindrada não 
superior a 2 mil centímetros cúbicos, de 
no mínimo 4 portas, inclusive a de acesso 
ao bagageiro, movidos a combustíveis de 
origem renovável ou sistema reversível de 
combustão, quando adquiridos por pesso-
as portadoras de deficiência física, visual, 
mental severa ou profunda, ou autistas, 
diretamente ou por intermédio de seu re-
presentante legal. 

 Vale ressaltar que é considerada 
também pessoa portadora de deficiência 

Isenção de Impostos
física aquela que apresenta alteração com-
pleta ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o compro-
metimento da função física, apresentando-
-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, te-
traparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, ex-
ceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desem-
penho de funções. Para os fins desta lei é 
considerada pessoa portadora de deficiên-
cia visual aquela que apresenta acuidade 
visual igual ou menor que 20/200 (tabela 
de Snellen) no melhor olho, após a melhor 
correção, ou campo visual inferior a 20°, 
ou ocorrência simultânea de ambas as 
situações. 

A isenção será reconhecida pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil órgão 
do Ministério da Fazenda, mediante prévia 
verificação de que o adquirente preenche 
os requisitos previstos nesta lei.

A isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, somente poderá ser 
utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver 
sido adquirido há mais de 2 (dois) anos, 
ou seja, a pessoa com deficiência ou res-
ponsável legal pode usufruir desse benefí-
cio de 2 em 2 anos, quando o interessado 
poderá adquirir um novo veículo 0Km.

Isenção de ICMS
A portaria CAT 18, de 2013 reconhece 

o direito à isenção do ICMS incidente na 
saída de veículo automotor novo à pessoa 
com deficiência, que obedece com exati-
dão as características  da lei do IPI. Ao in-
teressado, cabe apresentar diretamente ou 
por intermédio de seu representante legal, 
os requerimentos e documentos no Posto 
Fiscal da área de sua residência. O laudo 
que ateste a condição de pessoa com 
deficiência, deve ser emitido há menos 

por Rodrigo Monteiro Araujotributação
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de 2 anos, por prestador de serviço 
público de saúde ou por prestador de 
serviço privado de saúde, contratado 
ou conveniado e que integre o Siste-
ma ÚNICO de Saúde (SUS).

É necessário também, que seja 
comprovado a disponibilidade finan-
ceira ou patrimonial da pessoa com 
deficiência ou autista, ou de parentes 
em primeiro grau em linha reta ou 
em segundo grau em linha colate-
ral, do cônjuge ou companheiro em 
união estável ou, ainda, de seu repre-
sentante legal, suficiente para suprir 
os gastos com a aquisição e a ma-
nutenção do veículo a ser adquirido. 
Esta comprovação se dar por meio 
de Declaração do Imposto de Ren-
da, uma proposta de financiamento 
do seu Banco ou mesmo a com-
provação de recebimento de salário, 
vencimentos, pensão, proventos e 
rendimentos afins.

Ressalta-se que para fins de con-
cessão da isenção do ICMS, o veículo 
não poderá ultrapassar o valor de R$ 
70.000,00.

Isenção de IPVA
Conforme a lei Nº 13.296/2008 

fica isento de pagamento único veícu-
lo adequado para ser conduzido por 
pessoa com deficiência. A isenção do 
IPVA também é válida para veículo 
usado desde que esteja adaptado 
e no nome do condutor. Importante 
salientar que essa isenção destina-
-se exclusivamente ao condutor com 
deficiência. 

Isenção de IPTU
Não existe uma legislação de al-

cance nacional que garanta isenção 
do IPTU para pessoas com determi-
nados tipos de deficiência. Entretan-
to, como se trata de um imposto mu-
nicipal, alguns Municípios possuem 
sua legislação própria que garante a 
isenção do IPTU para pessoas com 
deficiência, porém na prática todas 
elas são demasiadamente limitativas. 
Como exemplo, no município de São 

Paulo, possuem direito à isenção do Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas anexas, 
conforme Lei Municipal Nº 2.554, de 12 dezembro de 2000, 
os proprietários de imóveis que possuam em sua residência, 
filho ou dependente legal portador de deficiência física ou 
mental definitiva, tem direito.

Terão direito a isenção de 100% aqueles que se enqua-
drarem nos seguintes critérios: 

1)  Não possuir qualquer outro imóvel urbano ou rural 
2) Os proprietários que receberam até 3 salários mínimos 

em janeiro de 2014  
3) Também terão direito os usufrutuários

Terão direito a isenção de 50% aqueles que se enquadra-
rem nos seguintes critérios: 

1) Não possuir qualquer outro imóvel urbano ou rural 
2) O proprietário que receber mais de 3 e até 5 salários 

mínimos em janeiro de 2014
3) Possuir área construída de até 120 m², dentro de área 

territorial de até 300 m² 
4) Também terão direito os usufrutuários

Ressalta-se que, caso o interessado seja a pessoa com 
deficiência ou possua PcD em sua residência, filho ou depen-
dente legal com deficiência, que o impossibilite de trabalhar, 
é necessário apresentar, além dos documentos mencionados, 
atestado médico que comprove a deficiência e cédula de iden-
tidade (RG) ou certidão de nascimento do dependente legal.

Isenção do Imposto de Renda
A isenção do Imposto de Renda aplica-se às pessoas com 

doenças graves, quando os seus rendimentos sejam relativos 
à aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo a complemen-
tação recebida de entidade privada e a pensão alimentícia. 
Abrange diagnósticos como: AIDS, alienação mental, doença 
de Parkinson, esclerose múltipla, cegueira, doença de paget, 
Espondiloartrose anquilosante, Fibrose cística, Hanseníase, 
Nefropatia grave, Hepatopatia grave, Neoplasia maligna, pa-
ralisia e tuberculose ativa. O interessado no benefício poderá 
requerer a isenção junto ao órgão pagador – INSS, Município, 
Estado ou União. É necessário realizar um laudo pericial oficial 
emitido por serviço médico do Município, Estado ou União, 
que comprove a doença ou deficiência. 

Rodrigo Monteiro Araujo é Advogado, 

bacharel em Direito pela Faculdade de Direi-

to Profº Damásio de Jesus, Especialista em 

Direito Público e Contratos Administrativos. 

E-mail: rodrigo@aagm.com.br
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Cavenaghi completa 46 anos
com muitas 

novidades para você!

É muito mais conforto e bem estar para a sua família!

Disponível nas lojas Cavenaghi São Paulo e Rio de Janeiro

Loja São Paulo: 11. 2380 3050 - saopaulo@cavenaghi.com.br
Loja Rio de Janeiro: 21. 2208 8398 - riodejaneiro@cavenaghi.com.br

• Assento e encosto anatômicos;

• Apoio de cabeça com ajuste de altura;

• Prático sistema de apoios laterais de tronco com abertura lateral, projetado para facilitar a 
  transferência do usuário para dentro ou fora do equipamento;

• Cinto com cinco pontas com regulagem;

• Fixação do Posicionador através de fivelas universais;

• Estrutura leve e resistente;

• Recomendado para crianças acima de 4 anos e adultos jovens;

• Disponível nas cores azul e vermelho;

• Fácil instalação.

* Preço válido para os meses de Outubro e Novembro na versão Standard. Para medidas especiais, consulte a nossa equipe de vendas.

Apresentamos o 
Posicionador 

Veicular Cavenaghi!
Desenvolvido especialmente para 

ajudar no posicionamento de 
pessoas com qualquer disfunção 

motora, como a paralisia cerebral, 
que necessitem de suporte para 

permanecerem sentadas.

Preço especial de lançamento!

R$ 1.999,00*
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Software 
gratuito
facilita 
Internet

Está disponível no 
site da Secretaria Mu-
nicipal da Pessoa com 
Deficiência e Mobili-
dade Reduzida de São 
Paulo (www.prefeitura.
sp.gov.br/pessoacom-
deficiencia) o software 
eSSENTIAL Accessibili-
ty™, aplicativo desenvol-
vido por uma empresa 
canadense de mesmo 
nome. É uma tecnolo-
gia assistiva inovadora 
que facilita a navegação 
de pessoas com defici-
ência física e visual na 
internet. Quem tem di-
ficuldades em mover o 
mouse, usar o teclado 
ou ler na tela pode ser 
beneficiado. Funciona 
como um navegador 
com recursos de aces-
sibilidade que permite 
controlar o cursor com 
movimentos do rosto, 
comandos de voz, lei-
tor de página, zoom 
em texto e imagem, 
teclado na tela, além 
de outras alternativas 
para mouse. Após bai-
xar o arquivo executá-
vel, é preciso instalar o 
programa no computa-
dor e utilizá-lo quando 
navegar na internet. O 
usuário pode consultar 
um guia disponível em 
português para tirar dú-
vidas. E, uma vez feito 
o download, pode ser 
usado sem custo em 
qualquer outro site. 
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Kart Eficiente !!!

O 
mês de setembro foi para 
acelerar forte: no dia 13 foi 
realizada a 8º etapa da Copa 
Kart Eficiente, juntamente 
com a Copa Diversidade de 

Kart, um grande evento que reuniu como 
sempre, não só pilotos, mas familiares, ami-
gos, patrocinadores e apoiadores.

Infelizmente não pude participar dessa 
etapa, mas fiquei sabendo tudo o que acon-
teceu... e vou contar para Vocês.

A sexta-feira, dia 12, já começou cedo 
com os treinos livres, onde todos os pilotos 
puderam fazer não só o reconhecimento do 
traçado, mas também conferir os últimos 
detalhes e ajustes de seus Karts. Nesse dia, 
destacaram-se o piloto Thiago Cenjor, com a 
melhor volta seguida de perto pelo piloto Mor-
cego, que ficou a poucos décimos, mostrando 
a equalização dos equipamentos e talento. 

Já no sábado, dia da corrida, premiados 
com um dia de forte sol, fez-se o treino 
classificatório, onde o piloto Morcego conse-
guiu a “pole position”, seguido de perto pelo 
piloto  Thiago Cenjor, que teve um problema 
técnico rapidamente resolvido pela equipe 
de mecânicos.

Com o Grid de 15 pilotos montado, foi 
dada a largada lançada, onde os pilotos lar-
gam em movimento. Após grandes disputas, 
a primeira bateria termina com Morcego do 
Kart Nº 1 em primeiro, seguido por Thiago 
em 2º e Mario em 3º.

Já na segunda bateria, onde a posição 
do Grid é invertida em relação à chegada da 
primeira bateria, Morcego largou em último 
e Cenjor, que chegou em 2º, largou em 
penúltimo. 

Novamente com a largada lançada, a se-
gunda bateria termina com o piloto Thiago 
Cenjor  do Kart Nº14 em 1º lugar, seguido por 
Morcego em 2º e novamente por Mario em 
3º. Foi um final de semana fantástico, onde 
pudemos ver grandes disputas e uma exce-
lente organização por parte de toda a equipe.

Vale lembrar que, no sábado, também 
ocorreu a Copa Diversidade de Kart 2014, 
onde 5 pilotos PcD disputaram com nossos 

por Tales Nóbrega Lombardi  
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convidados sem deficiência alguma, de segmentos como executivos de Recursos Hu-
manos, ONGs, patrocinadores, terceiro setor  e pessoas engajadas na inclusão de PcD 
no mercado de trabalho, para compor o Grid e pilotar os Karts usando as adaptações 
que os pilotos PcD usam.

O projeto Copa Kart Eficiente desenvolve o esporte motor em parceria com a categoria 
Parakart, criada há 5 anos, que deu todo o suporte para criação da Copa Kart Eficiente 
através da inclusão sócio desportiva de pessoas com deficiência e de baixa renda, e 
que não tem como arcar com os custos deste esporte, que se realiza no interior e no 
litoral do Estado de São Paulo, com visibilidade nacional. A modalidade tem um caráter 
único e pioneiro no mundo, criando oportunidades de inclusão sócio desportiva e até 
de profissionalização de PcD como pilotos, que podem migrar para outras categorias do 
automobilismo regional, nacional e sulamericano, dependendo do seu desempenho e 
interesse de patrocinadores privados.

Em conversa com Fabio Uzunof e Mingo Zamora, criadores e organizadores do Cam-
peonato, pude ver a satisfação e alegria ao ver o evento cada dia maior. “Temos um 
caminho muito grande a ser percorrido pela Associação Morungaba e Equipe Parakart/
Mingosracing, mas temos certeza do potencial de sensibilização e incentivo que a Copa 
Kart Eficiente representa no meio da inclusão sócio desportiva, ajudando na quebra de 
preconceitos que envolvem a eficácia das pessoas com deficiência no esporte e na vida”, 
afirmam os organizadores.

“Este pioneirismo de reabilitar através do automobilismo, ao longo destes últimos 
anos,  criou a única categoria do mundo exclusivamente formada por PcD, permitindo 
desta forma, a descoberta e o desenvolvimento de novos talentos que teoricamente são 
confundidas com  pessoas  ‘deficientes’, o que é bem diferente ser uma pessoa com 
deficiência”, afirma Fábio. 

“Contamos com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, através de SELJ – Se-
cretaria de Esporte, Lazer e Juventude, além de patrocinadores que investem em inclusão 
bem como todas as pessoas com ou sem deficiência que trabalham arduamente para 
que consigamos avançar cada vez mais”, conta Mingo.

“Hoje fazemos a inclusão do PcD e já descobrimos talentos, como cadeirantes, que 
com sua técnica de pilotagem e resultados migraram para outras categorias do automo-
bilismo, atraindo patrocínio particular dentro do Kartismo 2012/2013/2014, Campeonato 
Brasileiro de Marcas e Pilotos 2013, StockCar 2011 e o Campeonato Sul Americano de 
Mercedes-Benz Challenge 2013 e 2014, através do piloto Tales Lombardi, por exemplo”, 
ressalta Fabio. 

Enfim, agradeço as palavras e continuo na busca de novos patrocinadores e apoiadores, 
para que cada vez mais possamos conquistar espaço no automobilismo nacional e mundial.

Grande abraço a todos e até a próxima edição !

Para informações sobre a modalidade, acesse o site: www.karteficiente.com.br 

nota

PcD liberadas do 
rodízio em

São Paulo/SP

É possível para a pessoa com 

deficiência pedir isenção do rodízio 

de veículos na cidade de São Paulo, 

que funciona de segunda a sexta-

-feira, de acordo com a numeração 

da placa. É necessário apresentar 

cópia do Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo (CRLV), 

RG, CPF, atestado médico compro-

vando a deficiência e preencher o 

requerimento para o cadastro do 

automóvel, disponível no site da 

Secretaria de Transportes (www.

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secre-

tarias/transportes). 

Os documentos devem ser 

entregues no Departamento de 

Operação do Sistema Viário - Rua 

Sumidouro, 740 ou pelos Correios 

para a Caixa Postal 11.400 - CEP 

05422-970. Informações:

(11) 3812-3281.

Tales Lombardi é cadeirante, ex-piloto de helicóptero, em-
presário e corre como piloto de várias categorias do automo-
bilismo com carro adaptado.
E-mail: cmtetales@hotmail.com 
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Brasil sedia Copa do 
Mundo de Futebol 
para atletas com 

deficiência intelectual

P
ela primeira vez, desde que 
começou, em 1994, o torneio 
foi realizado no  País, com a 
presença de 9 participantes, 
divididos em 3 chaves: Bra-

sil, França, Argentina, Suécia, Japão, Arábia 
Saudita, Polônia, Alemanha e África do Sul. 
A competição foi de 13 a 23 de agosto, no 
Guarujá/SP, litoral paulista, com organização 
da Associação Brasileira de Desportos para 
Deficientes Intelectuais (ABDEM) e promo-
ção da Federação Internacional (INAS-FID).

O Brasil nunca ganhou a competição: 
desta vez, a Arábia Saudita foi a campeã, ao 
bater por 4 a 2 a África do Sul, enquanto a 
Polônia ficou com a 3ª colocação ao vencer 
o Japão por 2 a 0. A equipe brasileira ficou 
em 6º lugar.

A Copa do Mundo de Futebol para Pessoas 
com Deficiências Intelectuais é realizada de 4 

em 4 anos e, nas últimas quatro edições, as 
sedes foram as mesmas da Copa do Mundo 
de Futebol, daí a escolha do Brasil neste ano. 

A ABDEM promove eventos em todas as 
modalidades em competições nacionais e 
internacionais como essa. De acordo com 
o coordenador técnico da entidade, Roberto 
Di Cunto, o próximo evento será realizado 
no Global Games do Equador. Ele adiantou 
que pretende trazer novas competições para 
o Guarujá/SP, que foi muito bem avaliado 
pelos participantes.

O torneio trouxe para a cidade cerca de 
200 pessoas de todos esses países, sendo 
144 atletas. Para o presidente do Comitê 
Paralímpico da Arábia Saudita, Nasser Al-Sa-
leh, os guarujaenses foram muito amáveis. 
“Apesar da dificuldade da língua as pessoas 
acenavam positivamente, como num incen-
tivo”, disse Al-Saleh.

nota

Edu Camargo no
The Voice Brasil !

A surpresa dessa nova temporada do 
programa The Voice Brasil, da Rede Glo-
bo, foi a presença de Edu Camargo. O 
cantor, com deficiência visual, encantou 
e conquistou o público e os técnicos com 
o seu talento, interpretando a canção:“Eu 
Preciso Te Esquecer”, sucesso na voz de 
Claudia Telles nos anos 70. 

Dos 4 técnicos, Lulu Santos, Claudia 
Leitte e Carlinhos Brown apertaram o 
botão e viraram suas cadeiras para Edu, 
que foi muito disputado por todos. Mas 
o cantor escolheu Lulu Santos como seu 
técnico, ressaltando a influência dele em 
sua carreira, que começou bem cedo. 
Ainda adolescente, chegou a formar uma 
dupla com sua irmã. 

Cego em função de um glaucoma 
congênito, Edu diz se inspirar no cantor 
norte-americano Stevie Wonder. Vamos 
acompanhar a trajetória de Edu no The 
Voice Brasil. Quem sabe teremos um 
vencedor com deficiência nessa tempo-
rada ? Vamos torcer !!!
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Revista Reação chega 
à sua 100ª edição !!!

Publicação atinge marca histórica e chega aos 17 anos de vida 
lado a lado com a pessoa com deficiência...
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N
os últimos 17 anos muitas 
mudanças ocorreram em 
relação às pessoas com 
deficiência no Brasil e boa 
parte delas, passaram pela 

Revista Reação, direta ou indiretamente. Mui-
to mais que uma simples revista, a Reação 
esteve e está ativamente ligada às conquistas 
políticas e sociais da vida das pessoas com 
deficiência brasileiras. E é isso que faz da 
Revista Reação uma publicação diferente... 
com alma e coração !!!

Assuntos e temas sobre educação, inclu-
são, saúde, trabalho, sexualidade, esporte, 
direito e acessibilidade foram alguns dos 
temas que passaram a ser debatidos com 
mais ênfase, tanto dentro do próprio grupo 
quanto na sociedade de maneira geral. 

Ao refletir e participar ativamente des-
sas conquistas, a Revista Reação se firmou 
como um espaço de discussão privilegiado, 

que deu voz a pessoas com diferentes tipos 
de deficiência, sempre procurando fugir de 
uma visão assistencialista ou paternalista, 
mas colocando seu público como “sujeito” 
ativo da própria história... protagonista e não 
figurante. Para isso, desde o primeiro núme-
ro, a publicação contou com articulistas de 
renome – nacional e internacional – visões 
múltiplas que procuram esclarecer temas 
polêmicos e, acima de tudo, levar informa-
ções que dificilmente são encontradas em 
outros meios de comunicação de forma 
organizada e sistemática.

“Não procuramos mostrar ou apresentar 
problemas da vida da pessoa com deficiên-
cia, mas sim, discutir e até mesmo encontrar 
soluções para eles... mais do que ser diferen-
te, a Revista Reação busca ser diferenciada à 
cada edição, e para isso contamos – Graças 
a Deus – com o melhor time de profis-
sionais, jornalistas, colunistas, articulistas e 
colaboradores do setor e do movimento da 
PcD. Esse é o segredo do nosso sucesso: ter 
gente boa do nosso lado e a humildade de 

saber ouvir e aprender com o segmento, 
publicando informações úteis para a 
vida e o dia a dia da pessoa com defi-
ciência, seus familiares e profissionais 
da área”, afirma Rodrigo Rosso, editor 
e fundador da Revista Reação.

Para se ter uma ideia do 
peso dos colaboradores, 
pessoas com e sem defici-
ência, o consultor de inclu-
são Romeu Kazumi Sassaki 
escreve sua coluna desde a 
primeira edição e continua 
como um dos campeões da 
preferência dos leitores. Já 
são 100 artigos escritos e 
publicados em 17 anos.

A ele vieram se juntar 
muitos outros que conquis-
taram seu espaço. Além dos 
que escrevem em todas as 
edições, a revista sempre 
abre suas páginas a quem 
tem um tema relevante no 
momento. Fora os articulis-
tas e colaboradores eventu-
ais e esporádicos. Entre fixos 
e eventuais, são mais de 45 

articulistas. “Hoje a revista pode dizer que 
tem gente da velha guarda e da nova gera-
ção que escreve e participa da publicação 
com suas colaborações através de textos e 
artigos... são gerações diferentes convivendo 
e trocando ideias e ideais”, comenta Rosso.

Nascimento
Num País como o nosso é difícil e são 

raras as publicações dirigidas que conse-
guem chegar à marca de 100 edições sem 
interrupção, ainda mais para uma revista que 
foi a pioneira em sua área de ação e precisou 
criar, descobrir seu próprio modelo de co-
municação, tanto junto a seu público como 
em relação ao mercado publicitário, não ha-
bituado a ter um veículo de mídia dirigida 
a pessoas com deficiência e muito menos 
enxergar esse público – há 17 anos – como 
um consumidor. E a Revista Reação contri-
buiu com isso também, em fazer o mercado 
reconhecer a pessoa com deficiência como 
uma fatia de consumidores ativos ! “A Revista 
Reação, desde seu primeiro exemplar há 
17 anos, sempre viveu com recursos pró-
prios... o que sustenta a publicação sempre 
foram nossos parceiros/anunciantes e os 
assinantes. Não somos ligados a nenhum 
grupo político ou empresarial, entidade ou 
mesmo a nenhuma editora grande que pos-
sua outros títulos que pudessem segurar a 
revista de alguma forma. A Revista Reação 
é prova viva que a pessoa com deficiência 
movimenta um mercado de consumo ativo”, 
comemora o editor. 

A Revista Reação nasceu em 1997, dentro 
de uma feira para PcD que aconteceu em 
São Paulo, chamada REA’97. A REA também 
foi o evento brasileiro de negócios pioneiro, 
mostrando produtos e serviços ao público 
PcD. A então “Revista Nacional de Reabilita-
ção” nasceu para trazer com ela, apenas o 
catálogo da REA. E ganhou esse nome, pois 
a questão da reabilitação era muito presente 
no segmento na época. “Eu estava chegando 
nesse meio, não conhecia nada, o primeiro 
impacto, a primeira impressão que tive foi 
a superação, a ‘reação’ das pessoas com 
deficiência diante da vida”, conta o editor 
Rodrigo Rosso. 

O nome e o logotipo tiveram essa inspi-
ração: a palavra Reação em destaque, mas 
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com um “abilit” no meio, manuscrito, o que juntando dava “Reabili-
tação” – Revista Nacional de Reabilitação. E durante a feira – REA´97 
– a procura pela revista/catálogo foi tão grande que a editora teve 
que publicar o segundo número logo depois do evento. E de lá para 
cá não parou mais... ininterruptamente, a publicação bimestral vem 
a 17 anos ajudando a fazer a história do movimento da pessoa com 
deficiência e chegou a 100 edições ! 

A ideia foi de que o Brasil todo poderia e deveria receber os 
exemplares em seus endereços e que a revista não deveria ser 
vendida em bancas. Se o acesso às bancas por conta da mobilidade 
urbana e acessibilidade hoje ainda é difícil, podemos imaginar como 
era há 17 anos ? Assim, a Revista Reação teve nas assinaturas o seu 
foco de distribuição. Ela vai via-correio, diretamente ao encontro dos 
seus leitores. A ideia se ser uma “Revista Nacional de Reabilitação” 
logo rompeu fronteiras e hoje, a Revista Reação chega não só em 
todo o Brasil, mas também há mais de 15 países pelo mundo onde 
possui assinantes. São 20 mil exemplares distribuídos via-correio, 
em entidades e também em eventos dirigidos ao setor. 

 Com apenas 5 anos de vida, a então Revista Nacional de 
Reabilitação – que passou a se chamar Revista Reação em 2007 
– já gerou frutos. Nascia da revista, em 2002, a REATECH – Feira 
Internacional de Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade !!!

“A REA foi um evento que não vingou... depois dela o setor teve 
outro, chamado Integrare, que também não deu certo. Mas havia 
uma carência muito grande de um evento específico para o seg-
mento, mas que tivesse vida própria, alegria, espontaneidade, que 
levasse o respeito e dignidade ao público com deficiência, familiares 
e profissionais ao mesmo tempo”, lembra Rosso.

E foi então, em parceria com o Grupo CIPA, nasceu a REATECH, 
que viria a se tornar o 3º  maior evento mundial para PcD, atrás 

apenas de Alemanha e EUA. Um case de sucesso... um orgulho 
para o Brasil !

Em 2010, após alguns desentendimentos e desacordos na socie-
dade, Rosso vendeu sua participação na feira para o próprio sócio, 
o Grupo CIPA, que passou a ter o controle absoluto da REATECH 
a partir de 2012, quando ele se retirou totalmente da organização 
do evento. Sua saída da organização da feira fez com que o evento 
perdesse, infelizmente, ano a ano, parte da sua grandeza e do 
brilho que tinha. 

A trajetória
Foram muitos os assuntos tratados nesses 100 números da 

revista. Foram muitas mudanças, lutas e conquistas que a revista 
ajudou a fazer acontecer. Algumas coisas feitas pela revista também 
marcam o mercado, como por exemplo, a eleição já há 16 anos, do 
“Carro do Ano para PcD”, reconhecida e referência para a indústria 
automobilística. A Revista Reação é também a única publicação 
no mundo a realizar test-drive com carros adaptados e a publicar 
matérias com esse teor à cada edição, sempre em parceria com as 
montadoras. Também é a única publicação que possui o “Caderno 
Técnico & Científico”, um encarte voltado a profissionais que vai no 
meio da revista.

Também foi criado dentro da revista, em 2012, o “Caderno de 
Acessibilidade”, hoje uma das seções mais lidas e requisitadas da 
publicação.

Quando completou 10 anos de existência, houve uma moder-
nização no logo da revista. Foi feita uma pesquisa de opinião junto 
ao mercado, leitores, anunciantes e assinantes e firmado então o 
nome “Revista Reação”. Ela continua se chamando Revista Nacional 
de Reabilitação, mas enfatiza e usa desde 2010, o nome fantasia de 
Revista Reação, na verdade, nome pelo qual a maioria dos leitores 
sempre a chamou e que era mais conhecida.

Forte presença no mercado !
O reconhecimento da Revista Reação como o veículo porta-voz 

da pessoa com deficiência, o pioneiro e o mais importante do setor 
não foi forçado, foi uma conquista, degrau a degrau, com muita 
perseverança, ética, respeito e credibilidade – coisa que não se 
compra na marra, se conquista com trabalho e atitudes.

Além da Reatech, a revista também foi responsável pela promoção e 
organização das Reacess no Rio de Janeiro/RJ, Florianópolis/SC e Goiâ-
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nia/GO, até 2011. Além da Semana Gaúcha da Pessoa com Deficiência, 
em Caxias do Sul/RS em 2009 e de vários “Cidadania Inclusiva” em 
diversos pontos do País. Isso sem falar na participação como expositores 
em feiras como Hospitalar, Feira+Fórum Reabilitação, Congressos da 
Abotec, e co-organização em alguns outros eventos, como o Copa for 
All, Arraiá da Inclusão (em parceria com a Cavenaghi) e muitos outros. 

Por causa de sua atuação no segmento, Rodrigo Rosso criou, 
fundou e foi eleito o primeiro presidente da ABRIDEF - Associação 
Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços 
para Pessoas com Deficiência, entidade fundada em abril de 2010, 
durante a REATECH. Seu mandato de 5 anos vai até 2015. A 
Associação hoje é referência como entidade patronal do setor, 
conta com cerca de 60 empresas e entidades associadas, possui 
reconhecimento político e social, e é respeitada até mesmo por 
organizações internacionais. 

Hoje em dia, com a expansão das redes sociais, o site e o face-
book da Revista Reação são extremamente movimentados. O Face 
não para o dia todo, 24 horas por dia o movimento da PcD se faz 
presente e ativo nas redes sociais da revista, que se firma dia a dia 
como forte instrumento político e de mobilização social do meio da 
pessoa com deficiência, familiares e profissionais.

Homenagens
Duas ocasiões foram marcantes na história da Reação: os ani-

versários de 10 anos e o de 15 anos da revista. No primeiro, em 
2007, houve uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa de São 
Paulo para homenagear a publicação, seguida de uma linda festa no 
Salão Nobre da casa, que reuniu na época, cerca de 250 pessoas. 
Naquela ocasião, o editor recebeu a medalha “Eterno Guerreiro”, 
concedida pela Associação dos Policiais Militares Portadores de De-
ficiência do Estado de São Paulo, uma homenagem da Câmara de 
Vereadores de Angra dos Reis/RJ e uma placa de homenagem da 
própria ALESP, entregue pelo deputado estadual cego, Rafael Silva, 
com a participação da deputada estadual cadeirante, Célia Leão.

Na comemoração dos 15 anos, a festa foi no Memorial da Améri-
ca Latina, em outubro de 2012, também na capital paulista, reunindo 
por volta de 650 convidados, entre amigos, colaboradores, leitores, 
assinantes e anunciantes. Dessa vez, foi a revista que prestou sua 
homenagem a cerca de 90 pessoas e entidades que ajudaram a 
construir sua trajetória de vida. Foram entregues placas de “Honra 
ao Mérito” a autoridades, personalidades artísticas e políticas, cola-
boradores antigos e atuais, amigos e parceiros: muita gente subiu ao 
palco e demonstrou a alegria por participar da trajetória da revista !  

O presente e o futuro !
Como será o amanhã da Revista Reação ? O presente está sendo 

mostrado aqui, agora, nas páginas da própria publicação que cresce 
à cada edição, independente de situação econômica, altos e baixos, 
a Revista Reação vem se mantendo como o principal elo de ligação 
entre o mercado, o movimento e a pessoa com deficiência, seus 
familiares e profissionais que atuam na inclusão, saúde, educação, 
acessibilidade e todos os assuntos ligados às PcD. 

A Revista Reação em números !
A Revista Reação chega à marca histórica de 100 edi-

ções e com ela, outras marcas históricas acabam sendo 

batidas também. Para quem gosta de números, por exem-

plo, alguns chamam a atenção nessa trajetória de 100 

edições e 17 anos de história. Até hoje foram impressos, 

por exemplo, 2.060.000 exemplares da Revista Reação. 

Isso significa mais de 140 milhões de páginas lidas por 

mais de 8.240.000 pessoas em todo o Brasil e mais de 

15 países onde a Revista Reação chega nesses 17 anos 

de vida. Esse número é maior do que toda a população 

de alguns países, como a Suíça e o Uruguai, por exemplo... 

É muita coisa !!!

“O futuro a Deus pertence... sempre deixamos que Ele condu-
zisse o nosso caminho. Há 17 anos que sempre publicamos uma 
passagem bíblica ou um salmo ou no final ou junto do expediente 
da Revista Reação, e isso independe de cunho religioso... isso tem 
a ver com princípios. E esse é um de nossos princípios, deixar que 
Deus nos oriente. Que o mercado, que as pessoas com deficiência, 
que nossos leitores também nos mostrem o caminho pelo qual 
deveremos seguir. Isso tem dado certo... a prova está aqui: 100 
edições de uma publicação saudável, crescente, firme, respeitada 
e que ainda tem muito a oferecer à essa parcela de mais de 45 
milhões de brasileiros e a todos aqueles que de forma direta ou 
indireta participam da vida de todos nós”, finaliza Rodrigo Rosso.

Para comemorar as 100 edições, a partira da 101ª edição – que 
será o Anuário 2014/2015 - a Revista Reação estará também dis-
ponível para ser baixada na forma de aplicativos para plataformas 
IOS e Smartphones, passando assim, a poder ser lida e apreciada 
de forma moderna e com todos os recursos acessíveis e de mídia 
através dos celulares, iphones, ipads e tablets. 

Feliz Aniversário e que venham, pelo menos, mais 100 edições 
da Revista Reação !!!
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70 parapente

S
empre foi meu sonho voar. Aos 17 anos, em uma viagem ao Rio 
de Janeiro/RJ na companhia de meu pai e irmão, antes mesmo 
de me acidentar e usar cadeira de rodas fui a Pedra Bonita e lá 
presenciei uma turma saltando de asa delta. Fiquei encantada 
e doida para saltar, porém, por ainda ser menor de idade, não 

podia decidir por mim mesma e recebi um sonoro não dos meus pais.
O tempo foi passando e atingi a maioridade. Fui atrás de escolas de pa-

raquedismo, mas estava sem dinheiro para concretizar meu sonho, assim 
a vida foi passando e não encontrei mais oportunidades. O sonho ficou 
escondidinho dentro de uma gaveta e a vida tomou um rumo que jamais 
imaginei ter outra oportunidade de voar.

Em setembro, fui ao Topo do Mundo, em Brumadinho/MG, para conver-
sar com o piloto e instrutor de parapente Guilherme Peixoto, proprietário da 
Escola Base da Nuvem, em Belo Horizonte/MG. Para quem não conhece 
Minas Gerais, o Topo do Mundo é um dos lugares mais lindos e lúdicos, 
pois a vista é ímpar e enxergamos lá um mar de montanhas. Aliás, comentei 
sobre este belo lugar em outra matéria que escrevi nas edições anteriores. 

No alto das montanhas surgiu a oportunidade de me sentir como pas-
sarinho e realizar meu sonho de voar, porém as condições climáticas não 
contribuíram para isso. Conversando com Guilherme, pude entender que, 
assim como observamos o mar para fazer um mergulho, temos que observar 
o céu, as nuvens, a direção do vento e tantos outros detalhes para fazermos 
um voo seguro. A pressão atmosférica e as variações de temperatura causam 
dois tipos de movimento no ar que chamamos de “vento”. Ventos transpor-
tam umidade e, consequentemente, contribuem para o desenvolvimento 
de vários fenômenos atmosféricos. Muitos fatores influenciam a direção e 
a intensidade do vento. Desta forma, estudar antes de voar é muito impor-
tante, afinal conhecimento e cuidado do piloto são fatores importantes para 
se fazer um voo seguro.

De origem de família de voadores, Guilherme Peixoto conheceu o esporte 
ainda adolescente. Formou-se piloto em 2005, e se apaixonou pelo voo 
de Cross Country, especializando-se nesta área do voo livre. Competiu e 
conheceu várias rampas de voo do país. Após alguns anos de muitos treinos 
e, consequentemente, tornando-se mais experiente, iniciou a pratica do voo 
duplo e instrução do esporte em 2008. Desde então, Guilherme se dedica 

Parapente: vendo do céu 
as Montanhas de Minas !

por Adriana Buzelin70
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parapente

integralmente ao esporte com o intuito de concretizar o sonho 
de muitos, independente da classe social, e profissionalizando 
os cursos de parapente. 

Com 11 anos de saltos e de experiência, Guilherme me 
explicou que não existem muitas restrições para que uma 
pessoa com deficiência realize o sonho de voar ou mesmo se 
tornar um piloto. Os voos duplos podem ser feitos por todos, 
porém, para uma pessoa com deficiência se tornar um piloto, é 
necessário entendimento das regras de segurança e condições 
de ter o controle da asa nas mãos.

O parapente é um esporte que chama atenção pela sua 
versatilidade. Logo de cara, algumas pessoas enquadram esta 
modalidade em “esportes radicais”, mas a verdade é que o 
parapente pode muito bem ser (e é na maioria das vezes) o 
oposto do radical. Se, apenas para iniciar, fizermos uma análise 
no aspecto técnico veremos que o parapente é a aeronave 
que tem a menor velocidade de deslocamento possível. Em 
termos práticos, isto significa muita suavidade tanto para decolar 
e pousar, quanto para voar. “Com a evolução e a tecnologia 
dos equipamentos, voar de parapente é muito seguro”, afirma 
Guilherme Peixoto.

Um exemplo de que é possível voar é também o piloto e 
instrutor Weverson Bezerra que desenvolveu um “carrinho” 
onde facilita a decolagem e o pouso para quem usa uma cadeira 
de rodas. “Eu usava uma selete com airbag (cadeira aonde o 
piloto vai sentado), mas quando pousava às vezes eu caia em 
cima da perna, diante disso comecei a ter receio de quebrá-la, 
daí comecei a pesquisar fora do Brasil e achei vários modelos 
de carrinho. Foi quando fiz o primeiro e facilitou muito. Hoje 
estou no 6º e indo para o 7º, sempre aprimorando! Gostaria 
mesmo que uma fábrica de cadeiras de rodas me desse o 
apoio para poder fazer em material mais leve como o alumínio 
aeronáutico, mas neste país apoio é difícil”, relata Weverson.

Ele é de Alto Jequitibá, interior de Minas, e se apaixonou 
pelo esporte em 2001, mas as dificuldades eram muitas, pois 
nenhum instrutor se dispôs a dar aulas em sua cidade. Passou a 
acompanhar a turma e observar como funcionava o equipamen-

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 

to, as decolagens e pousos, dentre outros 
detalhes, pensando como seria possível 
adaptar o esporte a suas necessidades. 
Em 2006 conheceu Marcelo Ratis, instrutor 
da cidade de Alfredo Chaves/ES, que tinha 
acabado de voltar da Califórnia, e com ele 
fez 11 aulas em voos duplos, aprendendo 
no ar os comandos até poder voar sozinho. 
Daí por diante sua vida não foi mais a 
mesma ! Hoje Weverson Bezerra tem uma 
escola de parapente (paraglider) em que, 
como instrutor, dá aulas para os futuros 
adeptos do esporte em sua cidade.

Não foi dessa vez que realizei meu 
sonho, mas obtive bastante informação 

conversando com Guilherme Peixoto que me recebeu neste 
paraíso de montanhas chamado Topo do Mundo com muita 
empolgação, me prometendo um salto duplo em breve. 

Para você que deseja se aventurar no parapente agende 
seu voo duplo ou faça uma aula experimental com Guilherme 
Peixoto em sua escola Base da Nuvem em Belo Horizonte/MG. 

Conheça o site: http://www.basedanuvem.com.br. 
Agora, se você estiver próximo a Alto Jequitibá, procure We-

verson Bezerra, que está em busca de patrocínio para facilitar 
sua participação em eventos como campeonatos estaduais em 
MG e ES e encontros de voo livre pelo Brasil em 2015, em sua 
escola Fly Dragon Escola de Parapente.
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72 lição de vida

Fábio Fernandes

F
ábio Fernandes trabalha como jornalista no setor de 
Comunicação da Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ, 
desde 2006. Com paralisia cerebral, não anda 
nem fala, mas decidiu em seu trabalho sempre 
tratar de temáticas ligadas à cidadania: “Acho que 

a inquietude diante das questões sociais faz parte de mim, 
trabalhar a temática da inclusão como um valor de vida e 
buscar fazer isso da forma mais honesta e genuína possível”, 
explica.

Nos últimos 10 de seus 40 anos ele desenvolveu um 
projeto que se concretizou agora em 2014: o lançamento 
do livro de quadrinhos – “Bim, um menino diferente” – lan-
çado pela editora Multifoco. Ilustrado por Guilherme Moura, 
um jovem desenhista que conheceu em uma das palestras 
sobre inclusão que costuma proferir, a história fala de um 
garoto levado, que passa por situações de preconceito, mas 
que não perde a alegria e a vontade de viver. É dedicado a 
crianças e jovens com e sem deficiência.

“A ideia da criação de um personagem infantil com paralisia 
cerebral, nasceu da carência de uma literatura para crianças 
que traga o personagem com necessidades especiais. Hoje 
até existem algumas obras, mas que têm um caráter quase 
didático do tipo: ‘aprenda como conviver com seu coleguinha 

Jornalista escolhe teatro e quadrinhos para falar de inclusão

Donw’. O Bim também tem isso, mas 
minha pretensão com ele é apresentar 

uma nova forma de se falar desse garoto e dessa garota, ou 
seja, eu quis mostrar que aquele menino que você vê numa 
cadeira de rodas é tão peralta, travesso e alegre como qual-
quer outra criança. É isso que eu busquei retratar nesse livro, 
seja no texto como na escolha do formato dos quadrinhos”,  
garante o autor.

Trajetória criativa
Fernandes conta que faz parte da primeira geração de alu-

nos com deficiência a ser “integrada” ao ensino regular: “sou 
pré-inclusão, velho à beça”, brinca. Até os 17 anos frequentou 
uma escola especial, a Escola Municipal Vicente Moretti, consi-
derada por ele como “uma espécie de porto seguro”. Depois, 
foi para uma outra, a “Presidente Médici”, que já tinha uma 
visão mais favorável à inclusão. “Vivi momentos muito intensos 
de conquistas, de afirmação da minha cidadania, um tempo 
que me é muito caro. O ensino médio e a Universidade foram 
batalhas que enfrentei, claro com ajuda da minha família e 
de amigos, mas de forma mais sólida”. 

Ele sempre quis ser jornalista e acabou se formando em 
2010, na Universidade Estácio de Sá. “Todas as minhas brin-
cadeiras eram sobre a profissão de repórter e não me vejo 
fazendo outra coisa, sou apaixonado pelo meu trabalho”, 
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afirma. Um de seus maiores desafios 
foi a cobertura para o site da Prefeitura 
dos Jogos Para-Panamericanos do Rio de 
Janeiro/RJ, em 2007: “Se para qualquer 
jornalista é um sonho participar da co-
bertura de um evento dessa importância, 
imagine para mim”.

ele considera ter definido sua trajetória 
e será remontado no primeiro semestre 
de 2015. “Tudo que eu realizei na mi-
nha vida profissional tem uma relação 
direta, clara, com o fato de ter feito a 
peça”, considera. “Logo depois, escrevi 
outros trabalhos. Destaco a peça:  ‘Meu 
irmão”, um drama familiar, que ainda 
não consegui apresentar aqui no Brasil, 
apesar de já ser um texto encenado até 
em Portugal”, conta.

O jornalista reconhece que houve 
significativos avanços na questão da ci-
dadania das pessoas com deficiência 
nas últimas décadas, mas acredita que 
não pode haver acomodamento: “Ainda  
temos muito o que conquistar, o que 
afirmar, o que dizer. O segmento das 
pessoas com deficiência é um dos mais 
vulneráveis economicamente. Justamen-
te porque conquistamos esse espaço 
significativo na sociedade, temos o dever 
dizer que temos um cenário, em relação 
aos nossos direitos, bem melhor do que 
há 30 anos, mas que temos muito o que 
caminhar”, conclui. 

Sua forma de trabalhar é bem par-
ticular: “nesse ponto sou um exemplo 
a não ser seguido. Já tentei e acho im-
portantíssima a utilização de pranchas 
de comunicação e todo o aparato da 
tecnologia assistiva, mas, como eu disse, 
é um ‘aparato’, e devido ao meu trabalho 
nem sempre dá para colocar uma pran-
cha de comunicação no chão, então eu 
faço os desenhos das letras, com o bico 
do tênis, no chão,  e alguém – quase 
sempre  minha mãe - traduz o que eu  
quero dizer”, conta.  

No momento, Fábio produz maté-
rias externas que são veiculadas no site 
da Prefeitura. Ele faz a apuração com a 
ajuda da mãe que o acompanha até os 
locais, traduz as perguntas que precisa 
fazer e as grava. O resto do trabalho, o 
texto da matéria, faz sozinho. 

Fábio tem outra vertente também, 
a de dramaturgo. Começou com pe-
quenas peças, na época em que mu-
dou de escola. Seu principal texto é “O 
menino que falava com os pés”, que 
estreou em 1998. Foi o trabalho que 

A PROKINETICS oferece a mais completa linha de 
componentes para órteses e próteses ortopédicas 

das marcas Becker Orthopedic, Freedom 
Innovations, Silipos  e Wagner Polymertechnik,  

marcas de reconhecimento internacional. 
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O queridinho das pessoas com deficiência está de cara nova. O que já 
era bom, ficou ainda melhor e mais bonito... o que dizer do Fit ? 

Novo FIT (Honda)

teste drive

Q
uase uma unanimidade entre as pessoas com deficiência e fami-
liares, o Fit pode ser chamado, sem cerimônias, de “o queridinho 
das PcD” no Brasil. 

O modelo, desde seu lançamento em terras brasileiras, em 
2003, vem conquistando os consumidores, com e sem defici-
ência, porém, as pessoas com deficiência tem por ele um cari-

nho todo especial. Pequeno por fora, grande por dentro, com bancos rebatíveis 
oferecendo várias situações de espaço interno para transporte de cadeiras de 
rodas, cadeiras de banho, até cadeiras motorizadas e scooters (se desmonta-
das), sem falar no motor e no câmbio automático que agradou desde o início. 

O baixo consumo de combustível, facilidade ao dirigir e praticamente ne-
nhum custo de manutenção, sempre fizeram dele uma das principais opções 
de compra por PcD. Prova disso são os números de vendas da Honda para 
PcD, onde o Fit sempre aparece em destaque, e também os resultados das 
Pesquisas do “Carro do Ano para PcD” realizadas há 17 anos pela Revista Re-
ação. Nela, o Fit já conquistou o 1º Lugar, sendo eleito “o Carro do Ano para 
PcD” em 2005. Ficou em 2º Lugar por 3 oportunidades (2004/2009/2011), 
em 3º Lugar também por 3 vezes (2003/2006/2010) e na 4ª colocação outras 
3 vezes (2007/2008/2012). Ou seja, o Fit sempre figurou, desde o seu lança-
mento, entre os 4 principais modelos na preferência da pessoa com deficiência 
brasileira e seus familiares. 

Agora, em sua 3ª geração, a montadora japonesa, instalada na cidade pau-
lista de Sumaré/SP, aposta principalmente no design do Novo Fit como atrativo 
principal, mas mantendo as qualidades de sempre. Assim, mais uma vez, em 

parceria com a Revista Reação, a fá-
brica nos enviou um modelo do Novo 
Fit automático, adaptado pela Cavena-
ghi (alavanca de freio e acelerador + 
pomo giratório no volante), para rea-
lização dos testes e dessa matéria. O 
carro ficou conosco por 30 dias e ne-
les, submetemos o modelo a diversas 
situações de uso por PcD e também 
familiares. Nem precisamos dizer que 
o Novo Fit passou nos testes e foi re-
verenciado por aqueles que nos auxi-
liaram em sua realização.
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O carro e o novo design
O câmbio CVT e o motor 1.5 Flex 

de baixo consumo, aliados ao visual 
novo, mais arrojado e moderno, com 
algumas opções de cores bem ex-
travagantes, fazem do Novo Fit uma 
grande e apesar de tradicional, dife-
rente opção. 

O novo visual do Fit vem com 
um apelo mais jovem, com linhas 
mais esportivas, vincadas, deixando 
o modelo mais robusto e moderno. 
A grade com destaque cromado na 
frente chama a atenção, integrando-
-se aos faróis mais horizontalizados 
e puxados. Ou seja, o Novo Fit traz 
um ar mais arrojado ao modelo, in-
clusive com entradas de ar nos para-

-choques. A traseira ficou linda, com 
lanternas verticais ampliadas dando 
maior volume ao carro. Na versão 
top os retrovisores têm luzes de seta 
integradas, isso sem falar nas rodas 
grandes e esportivas. O desenho do 
painel também mudou completa-
mente.

Dirigibilidade, visibilidade, 
conforto e desempenho
Tanto para pessoas com deficiên-

cia condutoras (que dirigem o próprio 
carro), como para aqueles que neces-
sitam de um motorista ou alguém da 
família dirigindo o veículo, o Novo Fit 
agradou e muito. A posição de dirigir é 
muito boa, gostosa e confortável, de-

vido às regulagens 
práticas do banco.

A visibilidade é 
e sempre foi um 
dos pontos altos 
do Fit. Através dos 
vidros do carro, 
por sua grande 
área envidraçada, 
o motorista tem 
visão de tudo. O 
banco é alto, ele-
vado. Tudo para 
dar melhor condi-

teste drive

ção de dirigibilidade ao motorista. Os 
assentos são macios, e confortáveis, 
encaixam no tronco dos ocupantes. O 
Novo Fit também cresceu, está maior 
por fora e por dentro. 

O Novo Fit é confortável, silencio-
so, mas em alta rotação dá para sen-
tir a vibração do motor. O fato de ser 
bastante baixo também faz com que 
algumas imperfeições das ruas sejam 
sentidas no assoalho. 

O desempenho do carro também 
teve nítidos ganhos em relação às ge-
rações anteriores do modelo. Tanto na 
cidade como na estrada, o Novo Fit 
mostrou agilidade e segurança, res-
postas rápidas e muita estabilidade 
nas curvas, além de freadas precisas.

Acessibilidade e transferência 
Os comandos de painel do Novo Fit 

são muito bons como sempre. Colo-
cados de forma com que o motorista 
tenha tudo no alcance do painel, fa-
zem a diferença para uma condução 
segura. A posição do braço esquerdo 
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sobre o descanso da porta, empunhando a alavanca de 
freio e acelerador (adaptação) também é bastante confor-
tável dá segurança ao condutor. 

O acesso ao interior do carro, para quem usa da cadeira 
de rodas, é muito bom. A transferência da cadeira para 
o carro e do carro para a cadeira é bem cômoda, como 
já dissemos, as várias regulagens do banco do motoris-
ta permitem uma transferência segura e confortável para 
quem usa cadeira de rodas. O cadeirante fica numa posi-
ção onde o assento da cadeira e do carro podem ficar na 
mesma altura. Isso facilita demais a transferência.

Espaço interno e de porta-malas
Como já dissemos, o Fit nessa nova geração aparece 

maior internamente também. Tanto motorista como pas-
sageiros ganham mais espaço. O que facilita também para 
quem é independente – cadeirante – e costuma desmon-
tar a cadeira e jogá-la para dentro do carro após a transfe-
rência. O usuário tem espaço de sobra para essa operação. 

Mas é no porta-malas com capacidade de 363 
litros – e com as opções de rebatimento de bancos 
– que o Fit conquista a todos. Cabe nele cadeiras 
de rodas manuais – dobráveis e monoblocos – até 
as duas ao mesmo tempo. E com os rebatimentos, 
cabem até scooters e motorizadas. É fantástico !

Enfim, quem usou e dirigiu, aprovou e adorou. 
Realmente o Novo Fit veio para firmar ainda mais 
a preferência da grande parcela de fãs do mode-
lo e para, quem sabe, aumentar ainda mais esse 
time !!!





82

COMPRE SEU VEÍCULO 0KM
COM ATÉ 30% DE DESCONTO

ISENÇÃO PARA CONDUTORES

ISENÇÃO PARA NÃO CONDUTORES

IPI / IPVA / ICMS E RODÍZIO

IPI / ICMS / RODÍZIO

IPI / ICMS E CERTIDÕES
ISENÇÃO PARA TAXISTAS

WWW.FASTISENCOES.COM.BR | CONTATOFASTISENCOES.COM.BR

ASSESSORIA COMPLETA PARA OBTENÇÃO DAS CARTAS DE ISENÇÃO

UNIDADE VILA OLÍMPIA:

FASTISENCOES™,

RUA FUNCHAL 418, 35º ANDAR
FONE: 11 3521.7211

Triciclo adaptado: chega ao mercado 
brasileiro uma nova opção de 

transporte para PcD !

P
or mais de 8 anos, o cadei-
rante e atleta paraolímpico 
José Maria Santana da 
Silva, conhecido como Zé 
Maria, foi visto pelas ruas de 

Manaus/AM dirigindo uma moto cortada 
ao meio com uma espécie de “carroceria” 
soldada na parte de trás, onde foi adapta-
do de forma precária um   pequeno sofá. 
Nele, os filhos do Zé sentavam e eram 
transportados diariamente para serem le-
vados à escola. Quando chovia, chegavam 
todos molhados para as aulas. Era um 
sufoco, além de extremamente perigoso. 
Mas ali, sendo transportados dessa for-
ma, que os filhos do Zé cresceram e se 
locomoveram pelas ruas da capital ama-
zonense até bem pouco tempo.

Zé Maria é acreano de Xapuri e teve 
Poliomielite aos 8 anos, o que compro-
meteu seus membros inferiores. Ele usa 
cadeira de rodas, é atleta paralímpico e 
treina halterofilismo há 15 anos. Foi 10 
vezes campeão brasileiro, ficou em 3º lu-
gar três vezes, em 3º também no Mundial 
da categoria em 2005 e em 5º nos Jogos 
Parapanamericanos do México, em 2011. 

Em setembro esteve em São Paulo/SP 
para competir na 2ª etapa nacional do Cir-
cuito Caixa Loterias de Natação, Atletismo 
e Halterofilismo, ficando em 3° lugar na 
sua categoria que é de 65 Kg, levantando 
145 Kg de peso. Seu objetivo agora é 
participar dos Jogos Parapanamericanos 
de 2015, no Canadá, e das Paralimpíadas 
de 2016, no Rio de Jeneiro.

Motocar: Triciclo de verdade !
Agora, Zé Maria, além desse lado es-

portivo, também é consultor do “Programa 
Acesso Motocar”, que está desenvolvendo 
um triciclo de verdade – e não uma moto 
serrada ao meio e  adaptada – que chega 
com a promessa ser uma nova forma de 
transporte acessível também para pessoas 
com deficiência, de maneira segura, con-
fortável e bem mais barata do que um 
carro comum e adaptado. 

Há 3 meses o paratleta vem pilotan-
do um modelo protótipo fabricado pela 
Motocar, feito com base em muitas de 
suas dicas e sugestões para uso de pes-
soas com deficiência: “Até agora minhas 
impressões são ótimas, não tive nenhum 

veículos e adaptações

problema, pelo contrário, é uma facilida-
de muito grande que se tem para dirigir, 
também coloco minha cadeira sozinho na 
parte de dentro, levo agora minha família 
em segurança total e o que é melhor, 
ninguém mais se molha”, garante Zé Maria.

Instalada na Zona Franca de Manaus, 
a Motocar é primeira indústria brasileira 
de triciclos. Ela tem seus veículos homo-
logados no País, com reconhecimento 
do Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (IBAMA). O processo de 
homologação demorou mais de 2 anos 
e saiu no segundo semestre de 2013, 
porque não havia parâmetros para trici-
clos no Brail. Trata-se de um veículo novo, 
uma nova categoria, uma vez que em 
nosso País até então, só existiam motos 
e automóveis. 

A Motocar fabrica os triciclos em duas 
versões: cargas (com duas opções de mo-
delos) e passageiros. A empresa, total-
mente nacional, faz parte de um grupo de 
empresas familiares que atua nos setores 
de logística, transporte e infraestrutura. A 
Motocar já tem uma rede de mais de 16 
concessionárias espalhadas pelo Brasil e 
está em plena expansão em todo território 
nacional, além de fazer também vendas 
diretas.

Com o projeto desenvolvido para aten-
der as pessoas com deficiência, como 
uma alternativa mais barata e tão eficiente 
quanto um automóvel, a Motocar pensou 
em beneficiar uma parcela da população 
que, mesmo com as isenções oferecidas 
por lei, não teriam poder aquisitivo para 
comprar seu carro 0Km.

Foi então que a empresa criou o “Pro-
grama Acesso Motocar”. “Os carros são 
ainda caros e de difícil acesso para grande 
parte das pessoas com deficiência e o 
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transporte públi-
co também deixa 
muito a desejar”, 
comentam o di-
retor comercial da 
Motocar, Carlos 
Venceslau Araújo 
e o diretor de Re-

lações Institucionais Fábio Di Gregório. 
Eles aproveitaram a vinda de Zé Maria à 
São Paulo para a apresentação do projeto 
à imprensa num evento realizado na zona 
norte da capital em setembro último. 

Foi de Carlos Araújo a ideia de estu-
dar uma adaptação para o triciclo normal 
de passageiros  fabricado pela empresa. 
Ele usou a sua experiência acumulada 
na indústria automobilística, onde por 
muitos anos atuou em Vendas Diretas 
e com as chamadas Vendas Especiais, 
justamente o setor que atende pessoas 
com deficiência, além de ter também, 
uma sobrinha com deficiência. “Eu sabia 

que 8% de todo o volume de Vendas 
Diretas das montadoras eram destinados 
para pessoas com deficiência”, conta o 
executivo. “Hoje o veículo mais barato 
custa em torno de R$ 40, 50 mil... isso só 
o carro, sem as adaptações. Então pensei 
que poderíamos, com nosso produto – o 
triciclo –  encontrar uma alternativa para 
PcD sem condições financeiras de pos-
suir um carro 0Km, e a alternativa pode 
ser essa, o triciclo Motocar adaptado... 
Para se ter uma ideia, o triciclo hoje custa 
apenas R$ 11.500, fora a adaptação que 
também não é cara. É uma opção muito 
mais em conta”, afirma Araújo.

Modelo adaptado
No começo, o diretor conta que en-

frentou muita resistência no projeto: 
“as pessoas diziam não... a pessoa com 
deficiência jamais vai andar de moto, 
pilotar, ela não consegue passar a per-
na por cima do tanque de combustível 
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para subir na moto. Depois que você 
vê um cadeirante usando o triciclo, a 
gente começa a perceber que é possível 
fazer uma adaptação para PcD sim... e 
que todos conseguem. Eles precisam de 
transporte e de um meio de locomoção 
seguro”, conta Carlos Araújo.

O triciclo adaptado é o modelo Moto-
car MTX150. Ele conta com marcha à ré, 
sistema misto de transmissão com eixo 
cardan e corrente, além de controles ma-
nuais da embreagem (tipo gatilho), pedal 
de marcha e freios, itens adaptados de 
forma ergométrica que permitem facili-
dade no manuseio. Por ser um triciclo e 
não uma moto, o veículo possui também 
limpador de para-brisas, cinto de segu-
rança, freio de mão e cabine para o piloto. 

Sem contar que o triciclo, apesar de 
levar pelo menos o piloto e mais 2 ou 3 
pessoas, é econômico como uma moto. 
A Motocar aposta muito no “Programa 
Acesso Motocar” como a grande novida-
de do setor automobilístico para pessoas 
com deficiência em 2015. 

Assim como também acontece com 
os automóveis, a Motocar não fará as 
adaptações de fábrica. Os triciclos serão 
adquiridos de fábrica (Motocar) e caberá 
a empresas especializadas o trabalho de 
instalação das adaptações necessárias 
para que a PcD dirija ou pilote o seu veí-
culo. No momento, a Motocar está fazen-
do contatos e parcerias com empresas 
de adaptações para atender a demanda 
de mercado. 

Mais novidades !!!
O “Programa Acesso Motocar” não fica 

por aí. Além do triciclo que a PcD poderá 
dirigir/pilotar o seu veículo, está em es-
tudos agora o segundo modelo que fará 
parte da família do Programa Acesso. 
Trata-se de um modelo de triciclo para 

Taxi adaptado – Triciclo: 
uma grande opção !

Um meio de transporte de pas-
sageiros muito comum, principal-
mente em cidades pequenas e do 
interior, são os chamados moto-
-táxis. Hoje esse meio de transpor-
te não pode ser usado por uma 
pessoa com deficiência. O modelo 
da Motocar - “Programa Acesso Mo-
tocar” – poderia ser uma opção para 
muitas cidades ofereçam o serviço 
de táxi para pessoas com deficiên-
cia, através do  “triciclo-táxi” com 
o triciclo adaptado com a rampa 
para acesso de cadeiras de rodas. 
A empresa também aposta nesse 
nicho de mercado !

veículos e adaptações

passageiros com rampa traseira e travas 
para as rodas, onde a pessoa com defici-
ência – ou um idoso ou qualquer pessoa 
com mobilidade reduzida temporária ou 
permanente – poderá ser transportada em 
sua própria cadeira de rodas. 

A Motocar vem trabalhando nesse proje-
to e desenvolvendo uma rampa telescópica 
e/ou dobrável, que facilite a entrada e saída 
de passageiros cadeirantes. “Acho que, além 
do negócio em si, existe aqui esse lado so-
cial importante de mobilidade urbana e de 
respeito às condições da PcD. É um projeto 
lançado e implantado agora, mas para fun-
cionamento pleno em 2015”, afirma Araújo.

nota

Mais de 100 mil 
crianças e jovens 

estão fora da escola

Cerca de 140 mil crianças e jovens 
com deficiência, transtornos de desenvol-
vimento, autismo e superdotação estão 
fora da escola no País. O levantamento 
foi feito na base de dados dos que rece-
bem o Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC) na Escola e têm até 18 anos. 
A divulgação ocorreu em seminário em 
23/09, em Brasília/DF, durante a Sema-
na de Ação Mundial (SAM). O evento é 
uma iniciativa da Campanha Global pela 
Educação (GCE) que desde 2003 acon-
tece simultaneamente em mais de 100 
países. No Brasil, a Semana é coordena-
da pela Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação. Neste ano, o tema foi  o 
“Direito à Educação Inclusiva – Por Uma 
Escola e Um Mundo para Todos”. Apesar 
do número alto, a situação já foi muito 
pior, de acordo com a coordenadora-
-geral de Articulação da Política de Inclu-
são no Sistema de Ensino da Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão, do Ministério da 
Educação, Suzana Maria Brainer. Quando 
o BCP foi criado, em 2007, o número de 
crianças e jovens até 18 anos fora da es-
cola chegava a 347 mil. Também foram 
divulgados dados do Censo Escolar de 
2013, do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep): apenas 6% dos professores que 
atuam na educação básica têm forma-
ção continuada específica em educação 
especial de, no mínimo, 80 horas.
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Plano Viver Sem Limite 
chega aos 3 anos

N
o próximo dia 17 de no-
vembro, faz aniversário o 
Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
– Viver Sem Limite – um 

conjunto de políticas de inclusão e da pro-
moção de direitos, lançado pelo governo fe-
deral em 2011. Envolvendo 15 ministérios, 
o plano abrange diferentes áreas.

Em educação, por exemplo, o gover-
no diz que foram entregues 1.366 ônibus 
acessíveis em 994 municípios, que levam e 
trazem diariamente os alunos de casa para 
as escolas. Para garantir a autonomia dos 
estudantes com deficiência no ambiente 
escolar, 39,3 mil escolas públicas em todo 
o país receberam recursos para adaptação 
arquitetônica (rampas, acessos, banheiros 
acessíveis, entre outras realizações) e foram 
criadas 13,4 mil salas de recursos multifun-
cionais, com equipamentos de tecnologia 
assistiva, como impressoras em Braille. Em 
relação à capacitação técnica para o merca-
do de trabalho, foram realizadas 15,3 mil 
matrículas em cursos do PRONATEC – Viver 
sem Limite.

Em 13 universidades federais foram 
criados cursos de Licenciatura em Letras-
-LIBRAS para a inclusão de pessoas surdas. 
Também inaugurado o Centro Tecnológico 
Cão-Guia no Instituto Federal de Camboriú/

balanço

SC. Outros 6 estão em obras: Muzambinho/MG, Urutaí/GO, 
Alegre/ES, Limoeiro do Norte/CE, Manaus/AM e São Cristó-
vão/SE. Os centros formarão instrutores de Cães-Guia para 
disseminar o treinamento de animais e baratear o acesso às 
pessoas cegas.

No setor de tecnologia, o Centro Nacional de Referência de 
Tecnologia Assistiva, em Campinas/SP trabalha articulado com 
62 outros Núcleos de Tecnologia Assistiva em universidades e 
institutos federais, utilizando o potencial em criação tecnológica 
para o desenvolvimento de produtos para esse público.

Na área da Saúde, 27 estados podem realizar a Triagem 
NeoNatal na fase IV, com a possibilidade de identificação de 
até seis doenças pelo teste do pezinho, além da identificação 
e intervenção precoce em crianças de zero a dois meses de 
idade pela triagem auditiva neonatal (teste da orelhinha) e a 
triagem ocular (teste do olhinho).

Foram habilitados em todo país 102 Centros Especializados 
em Reabilitação (CER), ligados ao SUS, para o desenvolvimen-
to de habilidades funcionais das pessoas com deficiência e 
criadas 21 oficinas de órteses e próteses no âmbito dos CER. 
Em breve, 20 oficinas itinerantes levarão o serviço para cidades 
onde ainda não há. Foram contratados 70 técnicos e estão 
sendo formados 5.674 profissionais de nível Superior.

Na atenção odontológica, mais de mil Centros de Especia-
lidades Odontológicas (CEO) foram construídos, com capa-
citação de 6 mil profissionais de atenção básica e de saúde 
bucal, 420 deles qualificados para atendimento às pessoas 
com deficiência. Estão sendo capacitados 5.674 profissionais 
de saúde bucal e foram criados 27 centros cirúrgicos odonto-
lógicos em hospitais gerais.

A partir do Minha Casa Minha Vida 2, todos os empreen-
dimentos do Programa de Financiamento da Casa Própria 
observaram requisitos de adaptabilidade, com a instalação 
de kits conforme o tipo de deficiência do beneficiário. Foram 
contratadas 916.763 unidades adaptáveis na segunda edição 
do programa e entregues 11.406 unidades adaptadas.

A criação da linha de crédito facilitado especial para pes-
soas com deficiência, com taxas de juros abaixo do mercado 
para acesso a produtos de tecnologia assistiva, já beneficiou 
22.531 pessoas, com um total de R$ 131,6 milhões de crédito 
contratado. Também foi expandida a linha de crédito para o 
financiamento de obras de adaptação em residências, desde 
o projeto, materiais e a realização da obra.
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NOTA DO EDITOR
Amigos leitores só 

queria aqui provocar 
um exercício coletivo 
de reflexão. O gover-
no federal divulgou 
os números do ba-
lanço dos 3 anos do 
Viver Sem Limite. 
Analisando o que foi 
passado sobre o Pla-

no – os números – fico pensando, anali-
sando, refletindo e procurando em minha 
volta, entre as pessoas com deficiência 
com quem convivemos, com os assinan-
tes da Revista Reação, nossos colabora-
dores, amigos, parceiros... e faço também 
para Você leitor, a mesma pergunta que 
me faço e que fiz para todo esse grupo de 
pessoas que aqui citei: “Lendo os núme-
ros divulgados neste balanço, você pode 
– em seu bairro, na sua cidade, no seu 
meio de convivência, na sua própria vida, 
em seu dia a dia – notar todo esse inves-
timento, todas essas obras, todos esses 
dispositivos e benefícios funcionando e à 
sua disposição, mudando sua vida e a vida 
das pessoas com deficiência em todas as 
regiões do Brasil ? Vocês leitores, tiveram 
acesso a tudo isso que o Plano Viver Sem 
Limite ofereceu nesses 3 anos de vida ? 

Se sim, temos realmente que parabe-
nizar o governo e batermos palmas para 
o Plano... mas, caso contrário, temos que 
EXIGIR do governo que nos apresente onde 
isso tudo apresentado está realmente acon-
tecendo. Quem são e onde estão essas 
PcD beneficiadas pelo Viver Sem Limite.  

Por isso, por favor, peço aos leitores 
que entrem em contato com a redação 
da Revista Reação e nos digam: Você foi 
beneficiado ou conhece alguém que foi e 
teve acesso a tudo – ou pelo menos por 
algum dos pontos – que o Plano Viver 
Sem Limite ofereceu nesses 3 anos ? Se 
sua resposta for SIM ou NÃO, gostaríamos 
de saber, para podermos ter uma real 
amostragem do sucesso – ou não – do 
Plano. Nos diga a sua opinião. Participe 
dessa enquete. Escreva para o e-mail: 
contato@revistareacao.com.br

mais eficientepor Samara Del Monte

O Bem atrai o Bem

Diferentemente da Lei da Física, que 
diz que os opostos se atraem, a Lei da 
Atração diz que as coisas são atraídas 
umas pelas outras quando elas vibram 
na mesma frequência, isto é, você se 
torna o que você mais pensa a respei-
to e, independente da situação em que 
você estiver, você pode conseguir o que 
você quiser.

Assim, se você pensa que é rico, você 
certamente pode ser, se você pensa que 
é pobre, você certamente pode também 
ser, porque a Lei da Atração não sabe 
distinguir o “bom” do “ruim”, ela somente 
responde as forças que a chamam. 

Não há limites para o que você pode 
desejar. Você deve colocar suas intenções 
à frente. Quem nunca quis ter um carro 
chique igual a os dos filmes que custa 
muito caro ? Você não tem dinheiro para 
comprar, mas você continua sonhando 
com o carro, eis que surge, de repente, 
uma promoção que você pode participar 
e ganhar. É assim que a Lei da Atração 
funciona, pode ser rápido ou pode de-
morar.

Aconteceu comigo ! Desde pequena 
eu gosto de escrever. Escrevia para me 
comunicar com as pessoas, porque eu 
não oralizo, mas também gostava de es-
crever sobre várias coisas que eu achava 
ser interessante que as pessoas soubes-
sem. E assim foi surgindo o desejo de ser 
uma jornalista. 

Comecei inventando uma revista, que 

hoje é uma realidade de 14 anos, a “Mais 
dEficiente”, que fala sobre nós e para nós 
pessoas com deficiência.

Ao mesmo tempo, em outro lugar, outras 
pessoas também tinham o mesmo desejo 
de falar para o mundo que nós existimos 
e viemos para ficar. Era a Revista Reação !

Mesmo distante, nossa energia vibrava na 
mesma frequência e assim fomos atraídas. 
E é com muito prazer e felicidade que hoje 
faço parte dessa equipe e  comemoro com 
todos a 100ª Edição da Revista Reação.

Parabéns e que a Lei da Atração continue 
nos ajudando com o nosso trabalho de valo-
rização da pessoa com deficiência !!!

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

N
o mês de setembro, comemoramos o Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi ins-
tituído em 1982, mas só oficializado pela Lei Nº 
11.133, de 14 de julho de 2005. A partir de então, 
a data é comemorada e lembrada todos os anos 

e em todos os estados. Aproveitei para validar uma percepção 
minha, que nesta data, a temática principal é a mobilidade urbana.

O conceito de mobilidade urbana refere-se a todos os deslo-
camentos diários realizados dentro de um espaço urbano para 
atender as mais diversas necessidades das pessoas, como traba-
lho, saúde, educação, lazer e cultura, entre outras, abrangendo 
todos os meios de locomoção disponíveis, levando em conta 
as particularidades de cada cidade, incluindo as condições de 
acessibilidade do espaço urbano.

Parece simples, mas iremos comemorar 15 anos de luta, e ao 
analisarmos como referência as Leis Nº 10.048, de 08 de novem-
bro de 2000, Nº 10.098, de 19 de novembro de 2000, o Decreto 
Federal Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as normas técnicas 
de acessibilidade, em especial a ABNT NBR 9050,de 31 de maio 
de 2004, bem como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
Lei Federal Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, percebemos que 
sem acesso às informações será difícil garantir os nossos direitos.

Mas o que tem a ver isto com a acessibilidade digital ? Se ana-
lisarmos os últimos embates sobre qual campo da acessibilidade 
foi mais contemplado com ações, o referente à acessibilidade 
arquitetônica se destaca, ampliando ações como mais banhei-
ros adaptados, rampas de acesso, informações acessíveis nas 
edificações.

Com isso, começou a surgir uma série de medidas para pro-
mover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência 
aos benefícios da atividade turística, permitindo o alcance e a 

utilização dos equi-
pamentos turísticos 
com segurança e 
autonomia. E, con-
sequentemente, 
veio a preocupação 
de como levar essas 
informações para 
que o maior núme-
ro de pessoas possa 
usufruir o chamado 
“Turismo Acessível”.

Assim, surgiu a 
ideia da criação de uma ferramenta eletrônica que permitisse 
que qualquer pessoa através de um celular ou site, cadastrar e/
ou avaliar, de acordo com seu nível de acessibilidade, ao utilizar 
qualquer estabelecimento e/ou atrações turísticas de uma cidade 
no Brasil.

Assim nasceu o site “Turismo Acessível”, que é ação do Mi-
nistério do Turismo com a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR), do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) e a EMBRATUR. 
Seu objetivo é reunir na internet informações relevantes sobre as 
atrações turísticas, baseadas na vivência dos usuários. 

Com mais de 300 mil acessos desde o lançamento, em julho, 
o site também inclui legislações, normas e cartilhas com dicas de 
como se adaptar e receber bem a pessoa com deficiência ou mo-
bilidade reduzida, tornando um guia de referência para o usuário 
e prestadores de serviço turístico, como hotéis e restaurantes que 
investem em ações de inclusão social. 

Os dados divulgados até o momento (mês de julho) indicam 
que 734 usuários realizaram registro no site, dos quais 32% 
selecionaram algum tipo de deficiência. Entre as avaliações já 
realizadas, 57% foram feitas sob a perspectiva física ou motora, 
23% auditiva e 20% mobilidade reduzida.   

Novos cadastros de estabelecimentos também foram realiza-
dos, sendo 35% na categoria “Museus e Atrativos Históricos”. No 
lançamento do site, mais de 530 mil estabelecimentos já estavam 
cadastrados. Conforme um relatório das três primeiras semanas 
do Guia Turismo Acessível, 60% dos usuários acessaram o site 
diretamente, sem site intermediário, e o maior acesso foi pela 
região Sudeste, o equivalente a 23%.

Destaque
Neste quesito sobre Turismo Acessível, quero destacar a cidade 

Por Hudson Lima
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de Socorro (http://www.socorro.tur.br/), no interior do Estado de 
São Paulo, que tem como missão tornar-se o primeiro destino 
turístico adaptado às pessoas com deficiência.

Foi criado um plano de turismo acessível que atenda as reais 
necessidades para esse público, onde, hotéis, pousadas, restauran-
tes, bancos, comércios, pontos de visitações turísticas, operadoras, 
correios, farmácia, supermercado, hospital, transporte, entre outros, 
deverão adaptar-se a essa realidade.

Também disponibilizaram 4 cartilhas que apresentam a exe-
cução do projeto Sensibilização para o Turismo Acessível, com o 
objetivo de apresentar os resultados alcançados por meio desta 
experiência, disponíveis em:

www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cader-
nos_publicacoes/17turismo_acessivel.html.

eMAG
Quero anunciar ainda o lançamento da nova versão (3.1) do 

Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico, o eMAG, para 
ampliar a acessibilidade digital em portais do governo federal. 
O eMAG é um conjunto de recomendações que  busca, desde 

Analisamos os sites das 18 principais agências 
de turismo no Brasil. Vejam as notas:

http://www.avipam.com.br/ - 6.6
http://www.confiancanews.com.br/ - 6.6
http://alaturjtb.com/ - 6.0
http://www.esferatur.com.br/ - 5.6
http://www.maringaturismo.com.br/ - 5.4
https://www.skyteam.com/pt-BR/ - 5.2
http://www.gapnet.com.br/ - 4.7
http://www.carlsonwagonlit.com.br/pt/countries/br/ - 4.3
http://www.trendoperadora.com.br/ - 4.2
http://vendas.cvc.com.br/index.aspx - 4.2
http://www.viajanet.com.br/ - 4.0
http://www.flytour.com.br/ - 3.6
http://www.kontik.com.br/Corporate/index.asp - 3.5
http://www.ancoradourooperadora.com.br/ - 3.4
http://www.hotelurbano.com/ - 3.3
http://www.decolar.com/ - 3.2
http://www.submarinoviagens.com.br/ - 3.1
http://www.rextur.com.br/ - 2.6

* Fonte: http://www.governoeletronico.gov.br/

Analisamos os sites dos 15 principais hotéis - 
pousadas na cidade de Socorro/SP

http://www.socorro.tur.br/ - 9.0
http://www.portaldosolhotelfazenda.com.br/ - 8.8
http://www.moinhodagua.tur.br/ - 8.0
http://www.campodossonhos.com.br/ - 7.2
http://www.hotelfazendaflorestadolago.com.br/ - 6.8
http://www.parquedossonhos.com.br/ - 6.2
http://www.pousadadoslagos.com.br/ - 6.1
http://www.pousadavaledasorquideas.com.br/ - 5.8
http://www.pousadaigarape.com.br/ - 5.7
http://www.centraldaaventura.com.br/ - 5.4
http://www.recantodosmanacas.com.br/ - 5.1
http://www.pousadagrutadoanjo.com.br/ - 5.0
http://www.grinbergsvillagehotel.tur.br/ - 4.5
http://www.hotelfazenda7belo.com.br/ - 4.1
http://www.villagemontana.com.br/ - 4.0
http://www.hotelrecantocachoeira.com.br/ - 3.8

* Fonte: http://www.governoeletronico.gov.br/

2005, promover a acessibilidade dos sítios e portais do governo 
brasileiro, oferecendo padrões de acessibilidade que respeitam  
patamares internacionais (W3C) e são de fácil implementação.

O uso deste modelo é obrigatório na construção e desen-
volvimento dos portais dos órgãos pertencentes ao Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, o SISP. 
Atualmente, o sistema é composto por cerca de 220 entidades.

Entre as novidades da nova versão estão instruções para desen-
volver sítios acessíveis, o uso do HTML5 e proposta de melhorias 
no conteúdo do texto para deixá-lo mais compreensível.  Também 
disponibiliza cursos online para conteudistas e desenvolvedores, 
permitindo uma aprendizagem em linguagem simples sobre os 
cuidados necessários para construir sites acessíveis. 

O Turismo Acessível –  http://turismoacessivel.gov.br/ta/sobre.
mtur - em avaliação, alcançou a nota 6.4.

Nas próximas edições irei compartilhar um pouco deste apren-
dizado com todos vocês.

E vamos ao Ranking de Acessibilidade Digital desta edição. 
Observem nos boxes.

Hudson Lima  é funcionário público em 
Sorocaba /SP e integra o Grupo de Trabalho 
sobre acessibilidade web do W3C.  
E-mail: hudsonaugusto@gmail.com
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A saga da implementação da 
audiodescrição na TV continua...

A 
audiodescrição é um recurso de acessibilidade 
comunicacional que amplia o entendimento das 
pessoas com deficiência visual em diversos tipos de 
espetáculos, shows, eventos, produtos audiovisuais 
e programas de TV, por meio de informação sonora, 

promovendo o acesso à informação e à cultura. Seus benefícios 
estendem-se também a pessoas com deficiência intelectual, ido-
sos e disléxicos, pessoas com déficit de atenção, autistas e outros. 

O uso do recurso tem sido cada vez mais frequente em: peças 
teatrais, óperas, espetáculos de dança, shows, stand ups, musicais, 
filmes e outros tipos de espetáculos, principalmente nos grandes 
centros, sendo responsável um grande movimento de inclusão 
cultural. Pessoas cegas e com baixa visão também podem ser 
consumidoras de cultura, desde que sejam respeitadas em seus 
direitos de acessibilidade comunicacional. Quem assiste a um 
espetáculo, evento, produto ou programa de TV com audiodes-
crição percebe como é bom ter acesso às informações que as 
pessoas que enxergam têm, sente-se respeitado e incluído. Passa 
a reivindicar o recurso em outros produtos, programas, eventos ou 
espetáculos e a compor um novo público consumidor de cultura 
que tem acesso à arte, informação e cultura por meio das palavras. 

Na televisão, a audiodescrição começou a ser implementada 
em julho de 2011, depois de grandes embates entre pessoas com 
deficiência visual e audiodescritores de um lado, radiodifusores 
e Ministério das Comunicações do outro. De duas horas diárias, 
como era previsto por Lei para ser implementado em 2008, che-
gando a 100% da programação televisiva em 10 anos, a carga 
horária de programação audiodescrita foi drasticamente reduzida 
para insignificantes 2 horas semanais a partir de julho de 2011 e 
ampliada para 4 horas semanais em julho de 2013. 

O Ministério Público Federal entrou com ação em 2013 para 
que a carga horária fosse revista, para que fosse retomado o cro-
nograma de implementação anterior e que em 11 anos toda a 
grade de programação televisiva fosse acessível às pessoas com 
deficiência visual e a outros públicos que do recurso se benefi-
ciam. Claro que isso não foi em frente. Em 25 de setembro, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a portaria que obrigava 
emissoras de TV a disponibilizar 100% de seu conteúdo com 
audiodescrição em 11 anos. Preferiu voltar atrás e considerar o 
cronograma anterior de chegar em até 20 horas semanais em 
10 anos. 

É mesmo uma luta de Titãs... Os radiodifusores reclamam que 
não há profissionais, que não é possível fazer programas ao vivo 
com audiodescrição, que isso e aquilo. Usam os mesmos argu-
mentos desde 2007. Quase 10 anos já se passaram e continuam 
batendo na mesma tecla... Desconhecem tantos avanços, tantas 
conquistas importantes que já têm sido feitas nesta área. 

Quem disse que não é possível fazer um programa ao vivo 
com audiodescrição ?

Já fazemos isso em congressos e seminários, já fizemos isso 
em missa transmitida ao vivo para televisão, já fizemos isso em 
programa de auditório e em outros tipos de eventos. 

O 1º Curso de Especialização em Audiodescrição do Brasil já 
está em andamento na Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. 
Muitos e muitos cursos de audiodescrição já foram dados Brasil 
afora, muitos e muitos filmes feitos, gravados ou apresentados 
ao vivo, espetáculos de todos os tipos, eventos acadêmicos, 
corporativos, shows, stand ups, óperas, musicais, espetáculos de 
dança... É só dar uma passeadinha pela internet para conhecer os 
depoimentos emocionados de pessoas com deficiência visual que 
experimentam o recurso pela primeira vez, pela segunda, terceira 
ou pela décima vez... 

Além de ser uma carga pequena e pouco representativa, as 
emissoras não divulgam quais são os programas que têm audio-
descrição em sua grade de programação, algumas nem chegam 
a cumprir a carga exigida por lei, não investem em qualidade, 
desconhecem o tamanho e o perfil do público alvo, suas prefe-
rências e o que pensam do que assistem com acessibilidade. Ou 
seja, não estão nem um pouco interessadas neste espectador. 

Esquecem que o público com deficiência, assim como o pú-
blico sem deficiência, é consumidor de cultura e informação e 
tem o direito de acesso que precisa ser respeitado. A televisão, 
o maior veículo de comunicação, entretenimento e informação 
do povo brasileiro, infelizmente, ainda não consegue atingir seus 
telespectadores com algum tipo de deficiência e principalmente 
os telespectadores com deficiência visual. Ela é feita para quem 
enxerga, ouve e entende. Que pena !!! 

No Brasil, quase 25% da população tem algum tipo de defici-
ência, de acordo com o último Censo. 

Por Lívia Maria Villela de Mello Motta

Lívia Maria Villela de Mello Motta  é audiodescritora 
e formadora de audiodescritores desde 2005. Tem 
mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem pela PUC-SP, com parte 
de seu doutoramento feito na Universidade de 
Birmingham, Reino Unido. Foi coordenadora dos 
recursos de acessibilidade comunicacional no Teatro 
Vivo, o primeiro teatro brasileiro com acessibilidade 
para pessoas com deficiência visual e mais tarde 
também para pessoas com deficiência auditiva e 
surdos. Foi responsável pela exibição da primeira peça 
e da primeira ópera com audiodescrição no Brasil. 
Trabalhou como consultora do MEC/UNESCO e criou o 
site e blog: VER COM PALAVRAS. Organizou, com Paulo 
Romeu Filho, o primeiro livro brasileiro sobre o tema: 
AUDIODESCRIÇÃO: TRANSFORMANDO IMAGENS EM 
PALAVRAS. É coordenadora pedagógica do 1º Curso 
Brasileiro de Especialização em Audiodescrição, na 
Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. 
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Biblioteca Contada beneficia 
pessoas com deficiência visual

Pistorius: Julgamento chega ao fim

OTTOBOCK será o fornecedor 
oficial dos Jogos Paralímpicos

O projeto, desenvolvido em Barueri/SP, é uma iniciativa da 
Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), em parceria com o Projeto de 
Ação Social e a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência 
do município. Desde agosto, a Biblioteca Contada oferece rodas 
de leitura e conversa para pessoas com deficiência visual, uma 
vez por mês, em duas sessões, às 9h e às 14h, no auditório da 
Secretaria (Rua Vereador Isaías Pereira Coutinho, 175 – Jardim 
Belval). A ação é parte do projeto Emancipar, da SBB, que tem 
por objetivo atender pessoas com deficiência e suas famílias, 
promovendo a inclusão, autonomia e independência desse pú-
blico. O grupo contará com o acompanhamento de psicólogas 
na condução das atividades, propiciando a abertura de espaços 
de encontro, de escuta e de troca entre os beneficiados. Os 
participantes também poderão levar material para ler em casa. 
Em 14/11 o tema será “Além dos muros” e em 13/12, cerimônia 
com entrega de certificados para os participantes.

Na competição de 2016, no Rio de Janeiro, a empresa volta 
a atuar como fornecedor oficial. O comunicado ao mercado 
foi feito em setembro pelo presidente regional para a América 
Latina, Wilson Zampini. O CEO global da empresa, Hans Georg 
Näder, que esteve no Brasil para inaugurar a nova fábrica em 
Valinhos/SP, em novembro de 2013, contou que a parceria com 
os jogos começou em Seul, em 1988. Ele esteve na competição 
de Londres, em 2012, e está confiante que os jogos no Brasil 
terão mais repercussão ainda, justamente “por causa do espírito 
amigável do brasileiro”. Para ele, a disputa chamará atenção para 
as pessoas com deficiência: “temos grande interesse em apoiar 
esses jogos, acredito que serão os melhores da história”, disse 
o CEO em recente entrevista à Revista Reação. 

Em Londres, a oficina da Ottobock foi aberta uma semana 
antes do início dos jogos, com 70 técnicos trabalhando na ma-
nutenção de próteses, cadeiras de rodas e aparelhos ortopédicos. 
Segundo Näder, foram realizados lá mais de 3 mil serviços. A 
empresa mantém inclusive um site, em inglês, onde fala de 
sua relação com os esportes paralímpicos: www.ottobock.com/
paralympics.

Oscar Pistorius foi condenado pelo 
Tribunal Superior de Pretória – África do 
Sul, em 12 de setembro, por homicídio 
culposo de sua namorada, a modelo Re-
eva Steenkamp. O crime aconteceu em 
fevereiro de 2013 e a pena máxima para 
casos desse tipo pode chegar a 15 anos 
de prisão. Espera-se que a sentença seja 
anunciada em 13 de outubro. Até lá ele permanece em liberda-
de. Ele escapou da acusação de assassinato, que poderia render 
a prisão perpétua. A juíza concluiu que o atleta agiu de forma 
negligente, mas não teve a intenção de matá-la. Pistorius atirou 
em Reeva através da porta do banheiro de sua casa, quando os 
dois estavam sozinhos. A defesa do atleta alegou que ele pensou 

se tratar de um invasor. A carreira de atleta 
de Pistorius parece ter chegado ao fim. O 
atleta, que foi exemplo para as pessoas 
com deficiência física em todo o mundo, 
se afastou das competições e perdeu todos 
os contratos publicitários.

Conhecido como”Blade Runner” devido 
ao uso de próteses de fibras de carbono 

nas pernas, ele competia individualmente e também fazia parte 
da equipe de revezamento da África do Sul. Entre inúmeras com-
petições, em 3 participações em Jogos Paralímpicos conquistou 
8 medalhas, sendo 6 delas de ouro. Pistorius foi o único biam-
putado que conseguiu disputar também as Olimpíadas (chegou 
às semifinais dos 400 m em Londres 2012).
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As boas práticas do
Direito de Imagem

G
ostaria de fazer um alerta: muitas pessoas sabem sobre o chamado 
Direito de Imagem, porém, fingem que esquecem as regras quando 
copiam fotos das redes sociais. Direito de quem, afinal de contas ? A 
resposta é muito simples: o Direito de Imagem é da pessoa retratada. 
Sobre a autoria, entra em Direitos Autorais, ou seja, são dois direitos dis-

tintos, previstos no Código Civil. A Internet e as redes sociais foram um grande avanço 
nas relações humanas, um meio extremamente facilitador de promover informações, 
propagandas e fazer contatos. Porém, nem tudo são flores, não é mesmo ?

Essa facilitação promoveu também um compartilhamento sem freios, muitas vezes, 
sem autorização da imagens, de textos, arte, música e mais uma infinidade de outros 
materiais. Muitos de nós, provavelmente, nunca se pôs a pensar sobre como, sem 
querer, acabamos por ferir o Direito de Imagem e Autoral do outro, quando compar-
tilhamos uma foto pessoal, um texto sem colocar créditos ou mesmo uma música 
sem citar quem a compôs. Pois bem, pensando nisso, separamos algumas digas de 
boas maneiras que serão úteis para evitar possíveis problemas:

 • Sempre que compartilhar algo, na sua rede social, nunca se esqueça de colocar 
os créditos ao autor; 

• Jamais use uma imagem, sem as devidas autorizações, da pessoa retratada e do 
autor, para uso comercial, não faça publicidade de sua empresa, instituição, ONG etc, 
sem tomar essas providências. Quem faz isso está cometendo dois crimes;  

• Caso não ache o “dono” da imagem, cite o Site de onde você viu, originalmente, 
o que esta compartilhando; 

• Viu uma foto que gostou no Facebook, Instagran, Twitter e quer compartilhar ou 
usa-la de alguma forma ? Não se esqueça de entrar em contato com o “dono” do 
material, peça autorização para usar. Faça a política da boa vizinhança. Afinal, você não 
vai gostar quando fizerem isso com você;

• Nunca mude algo no material que está compartilhando, sem uma autorização prévia;
• Nunca tome como seu um material que encontrou em Sites de busca, mesmo 

que o mesmo esteja sem citar os Direitos Autorais. Ter 
cautela, valorizar o trabalho ou a imagem do outro nunca é 
demais ! Se usarmos de bom senso e educação, a Internet 
e as redes sociais se tornaram um espaço muito mais fácil 
e seguro para se usar, além de promover novos contatos, 
seja para o lado pessoal ou profissional. 

Por Kica de Castro

Texto de alerta !
Paula Ferrari é fisioterapeuta, atriz, dançarina de ca-

deiras de rodas e modelo do casting da agência Kica de 
Castro Fotografias. Vítima de Direitos de uso de Imagem.

Kica de Castro  é fotógrafa e tem uma agência de 
modelos para profissionais com alguma deficiência, 
e já foi vítima de Direitos Autorais.

nota

Menino que perdeu 
o braço no zoológico 

ganha prótese

O caso teve grande repercussão na 
imprensa no final do mês de julho: o 
menino Vrajamany Fernandes Rocha, de 
11 anos, teve o braço direito arrancado 
por um tigre no zoológico de Cascavel/
PR. Morador da capital paulista, ele pas-
sava férias com o pai e um irmão menor 
quando, durante um passeio, entrou em 
uma área não permitida e colocou o 
braço dentro da jaula do tigre “Hu”. O es-
trago foi tão grande que não houve outra 
opção fora a amputação. Em setembro, 
o menino começou uma nova etapa na 
vida: ganhou da Conforpés, empresa es-
pecializada de Sorocaba/SP, uma prótese 
que tem até um tigre “tatuado” nela.  Ele 
foi até a cidade algumas vezes para fazer 
avaliação, tirar medidas e provar o novo 
membro até a entrega final. A função da 
peça será mais estética do que funcional, 
já que o braço foi totalmente amputado. 
Como não ficaram terminações nervosas 
para o envio de estímulos, a mão não 
poderá ser movimentada. A peça, em 
fibra de carbono, com luvas de silicone 
e cotovelo mecânico, dará harmonia ao 
corpo e deverá evitar desvios na coluna 
por causa do peso em apenas um dos 
lados do corpo. A Conforpés costuma se 
sensiblizar com casos graves e fazer do-
ações de próteses, principalmente para 
crianças. Foi o que aconteceu com outro 
caso que também causou comoção, o do 
ciclista David Santos Souza, de 21 anos, 
que teve o braço arrancado por um carro 
quando estava na ciclofaixa da Av. Pau-
lista, em São Paulo, em março de 2013. 



arte

Teatro dos Sentidos tem
nova estreia no Rio !!!

S
ucesso de crítica e público, o 
Teatro dos Sentidos volta a es-
trear no dia 11 de outubro na 
Caixa Cultural do Rio de Janeiro/
RJ, depois da última temporada 

de sucesso em Brasília/DF. O espetáculo, 
em 2010, foi a maior bilheteria do Teatro 
de Arena, na mesma Caixa Cultural. A no-
vidade tecnológica para 2014 é a pesquisa 
e aplicação de um som imersivo baseado 
no chamado “Iosono”, que projeta focos e 
planos de som, que podem parecer vindos 
do céu, acima apenas alguns centímetros do 
espectador. O novo sistema de som espacial 
e imersivo foi criado pela equipe do cientista 
alemão Karlheinz Brandenburg.

A CEMIG e a Caixa Econômica Federal 
apresentam o espetáculo – “Feliz Ano Novo” 
– nos moldes do Teatro dos Sentidos, viven-
ciando outra forma de encenação, experi-
mentando aromas, sons, sabores, toques 
e textura. A temporada vai até dia 26 de 
outubro, todo sábado e domingo a partir 
das 19 hs.

A história se passa quando Gabriel, filho 
adolescente de Roberto, comandante da 
Marinha e viúvo, encontra um livro de Vi-
nicius de Moraes com uma dedicatória de 
amor de uma mulher misteriosa que assina 
“Dama do Mar”, e pergunta ao pai sobre ela. 

O Comandante se vê quase que obrigado a 
relembrar o encontro intenso dos dois em 
uma noite de Réveillon, baile de máscaras e 
fantasia. O rapaz, que também é  apaixonado 
por uma coleguinha de escola, pode mudar 
o rumo da história romântica de seu pai. 

A peça conta com atores com e sem 
deficiência e o público fica o tempo todo 
com os olhos vendados. O Teatro dos Sen-
tidos é uma nova técnica de encenação 
teatral, ou simplificando, um jeito diferente 
de fazer teatro criado para uma plateia 
de cegos, que pela deficiência perdem 

informações de ações e expressões, trans-
mitidas por linguagem visual. Já o público 
que enxerga usa vendas nos olhos durante 
o espetáculo, ficando em 
iguais condições. Criado 
por uma brasileira e ca-
rioca, Paula Wenke, o 
Teatro dos Sentidos é 
caracterizado pela utili-
zação de textos originais 
ou particularmente adap-
tados para que haja total compreensão 
da história e a máxima estimulação dos 
sentidos remanescentes (audição, olfato, 
paladar e tato), suprimindo a visão. Nele, 
público cria suas próprias imagens a partir 
da memória e até mesmo do inconsciente, 
gerando uma enorme gama de emoções 
profundas e intensas

A atriz, diretora multimídia e poetisa 
Paula Wenke é a pensadora do Teatro dos 
Sentidos e começou as suas pesquisas em 
1997, com seus alunos da Casa da Gávea, 
Rio de Janeiro/RJ, evoluindo para o que 
se tornou hoje esse grande sucesso apre-
sentado e reverenciado em todo Brasil. 
“A chamada intravisão é estimulada pelos 
outros sentidos e por textos ricos em ação, 
cenários, comicidade, romance e reflexão, 
dando dinamismo à história representada. 
Para tanto, temos atores devidamente trei-
nados para estimular o público, gerando 
riqueza de sensações”, comenta a diretora.
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“Eu não sou o que me 
falta” em Goiânia/GO !

E
m março desse ano, a fotógrafa Kica de Castro esteve 
em Goiânia/GO, em parceria com a Secretária de 
Estado de Políticas para as Mulheres e Promoção de 
Igualdade Racial (SEMIRA), numa iniciativa da supe-
rintendente executiva, Flávia Cruvinel, para realização 

de sessões fotográficas em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher. O objetivo era lançar a exposição - “Eu não sou o 
que me falta” - mostrando para sociedade que as mulheres são 
muito maIs que suas deficiências, precisam ser valorizadas em 
seu potencial e deixar de ser invisível para muitos. A data para o 
lançamento não podia ser melhor, setembro, maIs precisamente 
dia 21, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e 
também aniversário da instituição de referencia do estado. A 
exposição foi acolhida pelo CRER, ficando em exposição nos 
dias 22 a 25 de setembro, no auditório Valéria Perillo. 

Como presente, para esses dois acontecimentos, os pacientes 
tiveram a oportunidade de serem fotografados por Kica de Castro, 
nos dias 24 e 25 de setembro. Como as imagens retratam o que 
é belo, o maquiador Andre Lima, esteve presente, ressaltando 
a beleza natural de cada ser humano e grandeza do respeito 
às diferenças. No encerramento da exposição, a primeira dama, 
Valéria Perillo, fez questão de ver cada imagem, ficando impres-
sionada ao saber que todas as imagens são a beleza natural, 
que não passaram por nenhum tipo de tratamento de imagem. 

A exposição vai rodar Goiânia/GO e seguirá pelo Tribunal de 
Contas entre os dias 29/09 a 03/10; Assembleia Legislativa 
entre os dias 07/10 a 10/10 e o hall do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, entre os dias 13/10 a 23/10.

Déborah Fontenele 

faz parte do casting da 

agência Kica de Castro. 

Foi uma das retratadas 

para exposição e tam-

bém modelo da edição 

Nº 97, da Revista Reação.

Kica de Castro, Flávia Cruvinel (SEMIRA), Andre 

Lima (maquiador) e Marianna Macedo (SEMIRA)

A primeira dama Valéria Perillo com Kica e Flávia.

notas

AACD lança nova edição
do livro “Reabilitação”

Site disponibiliza
dados sobre PcD

Considerado uma verdadeira “Bíblia” em seu campo, o 
livro “Reabilitação” contempla experiências dos 64 anos de 
atuação da Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD). Escrito por profissionais da instituição (Antonio Carlos 
Fernandes, Alice Conceição Rosa Ramos, Mauro César de Mo-
rais Filho e Marcelo de Jesus Justino Alves), teve sua segunda 
edição lançada em agosto pela Editora Manole. O conteúdo 
da obra foi reescrito com a inclusão de outros capítulos, in-
serindo novas abordagens terapêuticas e técnicas cirúrgicas. 

Quem são as pessoas com deficiência no Brasil ? Co-
nhecer a realidade social e econômica desse segmento é o 
objetivo do novo site disponibilizado pelo  economista Waldir 
Quadros, professor aposentado do Instituto de Economia 
(IE) da Unicamp-SP, com colaboração de Alexandre Gori 
Maia e Vinícius Gaspar Garcia. O conteúdo do “Perfil social 
das pessoas com deficiência no Brasil” pode ser utilizado de 
diversas formas, por diferentes grupos de interessados. Os 
indicadores contidos no site estão amparados nos resultados 
do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, e também por 
uma metodologia de estratificação social desenvolvida por 
Quadros ao longo de toda a sua carreira acadêmica. Desse 
modo, traz informações detalhadas que não são encontradas 
em outras fontes. O interessado pode ter acesso, por exem-
plo, a indicadores separados por idade, sexo, raça, nível de 
escolaridade etc, que surgem desagregados por município. 
O site é www.perfilsocial.com.br/index.php



N
o dia 25 de Agosto de 2014, no campus da 
ULBRA em Santa Maria/RS, foi ministrada a 
palestra “Pessoa com deficiência: poder, subal-
ternidade e identidade plena”, por Alex Garcia, 
que é surdocego, com doença rara, na abertura 

da “I Semana ULBRA da Pessoa com Deficiência”, proferindo 
também, a Aula Magna dos cursos presenciais e à distância, 
referente ao segundo semestre letivo de 2014. 

Foi um evento marcante e que provocou emoções em 
todos os ouvintes, encantando pela sua impressionante ma-
neira de ver o mundo, “ver” sem os olhos, “ouvir” sem os 
ouvidos, mas sentir o espaço e a presença das pessoas pela 
sua sensibilidade e se comunicando pelo tato.

Suas palavras são de um forte cunho sócio-político, mostra-
das através de uma perspectiva crítica, no sentido de acordar 
as pessoas com deficiências para não se tornarem “coitadas”, 
mas sim, mostrarem suas habilidades à sociedade que as 
exclui, apesar das fortes aclamações às questões de inclusão 
e leis de acessibilidade. Sua fala não teve bases em lemas 
de autoajuda, mas sim de um clamor àquelas pessoas com 
deficiências para que demonstrem o que podem e o que 
querem ser e fazer, sem esperar que sintam “pena” por ela 
ou que a auxiliem por serem “coitadinhas”.

Permeadas pelo termo “pressuposição”, palavra forte men-
cionada várias vezes durante a palestra e partindo do pres-
suposto de que as pessoas olham para o diferente de forma 
preconceituosa e com julgamentos precipitados e negativos, 
julgando sem conhecer e que ao verem um cadeirante, por 
exemplo, pressupõem que seja um  “coitadinho”, “ele não 
anda”... ou um cego, “coitadinho ele não enxerga”. Desse 
modo, “Rompendo com a Pressuposição e a vergonha”, ALEX 
GARCIA – que é inclusive o colaborador titular dessa coluna na 
Revista Reação, o dono desse espaço – veio para demonstrar 
sua experiência de força de vontade e determinação na vida!

A “pressuposição” ou “conceito antecipado” constitui-se 
uma ferramenta de controle da sociedade que afeta a todos no 
meio social, por que julgam apenas as dificuldades da pessoa 
com deficiência, ao invés de apoiá-la e incentivá-la em suas 
potencialidades. Depois da pressuposição vem a vergonha que 
a pessoa com deficiência sente por não ser como a maioria 
das pessoas, fazendo-a cair na terrível armadilha social que 

“Rompendo com a 
Pressuposição e a vergonha”: 

a aula de Alex Garcia

serve como um poderoso instrumento da sociedade para 
controlar as pessoas.

No âmbito das teorias sobre a deficiência, postula-se tratá-
-la como um conceito social, pois todas as peculiaridades 
psicológicas ou físicas da pessoa com deficiência têm um 
núcleo biológico e não social. Por definição todos os seres 
humanos possuem deficiências, porém a sociedade pressupõe 
diferenças entre aquelas partilhadas por todos e as específicas 
de cada um, criando a necessidade de tratar as pessoas com 
deficiência como diferentes e, em um gesto humanitário, 
propor a inclusão destas pessoas em um lugar na sociedade 
que é seu por direito. Fala-se em inclusão porque se admite 
a exclusão. 

A exclusão social, neste sentido, está banalizada, pois se tor-
nou invisível aos nossos olhos, não produzindo mais espanto 
ou indignação. As estatísticas já fazem parte do cotidiano do 
cidadão comum de tal forma que os problemas tornaram-se 
apenas “dados”, produzindo uma passageira indignação, de tal 
forma que tanto os “excluídos”  como os “incluídos” estão se 
acostumando com a situação e mostrando-se cada vez mais 
temerosos. Pablo Gentile faz uma reflexão sobre a norma-
lização da exclusão, levantando a questão sobre os valores 
éticos e morais do binômio ‘incluídos’ e ‘excluídos’, sendo 
que os excluídos estão se tornando a grande maioria nos dias 
atuais, o que os tornam transparentes e invisíveis aos olhos 
da sociedade, de forma que os incluídos são, agora, minorias.

O tema inclusão/exclusão perpassa, hoje, pela universa-
lização da informação e a economia global, apontando para 
as megatendências que buscam ver as diferenças como algo 

espaço abertopor Cleuza Maria Maximino Carvalho Alonso 95
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inerente aos seres 
humanos, estabe-
lecendo a diversi-
dade como algo 
natural e aban-
donando o para-
digma clássico da 
ciência que anali-
sava o fenômeno 
arrancando-o do 

seu ecossistema. Segundo BOFF (1996), emerge, agora, o 
paradigma da dialocidade, ou seja, da lógica includente da 
complexidade, que tem como referencial pensar e agir con-
siderando a multidimensionalidade de tudo em um contexto 
ecológico e histórico.

A inclusão de pessoas com com deficiência (PCD) sempre 
esteve na agenda do debate educacional contemporâneo, 
pois objetivam o acesso dessas pessoas aos bens culturais 
como um direito à cidadania, que respeite suas necessida-
des de acessibilidades físicas e cognitivas, não apenas com 
a eliminação de barreiras arquitetônicas, tecnológicas e de 
mobiliário, mas ensejando, também, a busca de soluções, de 
tecnologias assistivas, que permitam diferentes percursos de 
aprendizagens para sua autonomia social e política. 

A inclusão precisa oportunizar à pessoa com deficiência 
demonstrar o quanto é suficiente e não insuficiente. O de-
senvolvimento humano não acontece de forma tranquila, mas 
dramaticamente como um processo vivo de elaboração do 
comportamento. O conceito dialético do desenvolvimento 
cultural do ser humano acontece através de sua inserção no 
meio social e cultural e nesta dialeticidade ele se introduz na 
cultura assimilando-a e enriquecendo-se, enquanto a cultura 
também é reelaborada em profundidade dando uma nova 
orientação ao seu desenvolvimento. Na trilha deste raciocínio 
e de seu caráter dialético fica explicito que o desenvolvimento 
cultural do ser humano não é consequência de seu desen-
volvimento natural, mas existe uma ruptura onde se pensava 
que havia uma direção reta e plana.

O desenvolvimento cultural do homem se dá por saltos e 
através da cooperação, em um processo de luta, de contra-
dições e de superação. No caso da pessoa com deficiências 
é preciso compreender que há uma divergência clara entre 
o desenvolvimento natural e o cultural, havendo, portanto, a 
necessidade de uma educação também diferenciada, pois o 
ambiente sociocultural e as formas de comportamento são 
constituídos para pessoas normais física e psicologicamente. 
A nossa cultura se destina a pessoas normais, assim como 
todas as ferramentas, signos e símbolos. Desse modo, as 
pessoas que não são normais também não terão uma linha 
de desenvolvimento normal, sendo necessária a criação de 
técnicas culturais, de símbolos e signos adaptados à organi-
zação física e psicológica destas pessoas.

Estas possibilidades ou ‘vias colaterais’ do desenvolvi-
mento cultural, resultado da impossibilidade da via direta 
são encontradas, hoje, nas diferentes linguagens que foram 
desenvolvidas para as pessoas com deficiências visuais e de-
ficiências auditivas, como a escrita Braille e a língua de sinais 
(LIBRAS, no Brasil), bem como todas as tecnologias assistivas 
e adaptativas às demais deficiências, tornando possível o seu  
desenvolvimento social e cultural. 

Outro aspecto desta questão é entender as “vias colaterais” 
apenas como uma compensação direta ou a superação orgâ-
nica de uma deficiência, que também pode ser uma solução 
muito limitada e estreita, pois o desenvolvimento de uma 
criança normal só acontece pelo seu desenvolvimento cultural, 
não dependendo de suas deficiências orgânicas. Diante disso 
constata-se que a tese de que pelas infinitas possibilidades 
oferecidas pela cultura, e esta é a esfera mais importante 
neste contexto, é possível, assim, compensar as deficiências 
orgânicas onde elas parecem impossíveis de se realizar.

Concluindo, mas não encerrando este tema, pode-se tomar 
como ponto de partida para a análise e compreensão da 
questão da inclusão social da pessoa com deficiência, que 
esta se dá a partir de sua escolarização, pois é na escola que 
se contemplam todas as dimensões da cultura ou subculturas 
com suas diferenças étnico/raciais, gênero e classes econô-
mico-sociais, isto é, toda e qualquer diversidade encontrada 
na sociedade. Por essas razões, é a escola o campo no qual 
se evidencia esse “relativismo cultural” e que merece uma 
revisão conceitual. 

O resgate da dignidade das culturas significa a busca da 
compreensão da educação em níveis multiculturais e cultura 
democrática, através de uma educação livre de preconceitos 
e que reconheça as diferenças com complementaridade entre 
as pessoas, assim, reconhecendo as diferenças culturais em 
sua pluralidade será possível construir uma nova ética.
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ponto de vista

E
ra uma tarde ensolarada, quando ele 
entrou na sala de atendimentos de 
Terapia Ocupacional (TO) durante uma 
atividade de alimentação (Atividades 
da Vida Diária). Sentou-se em uma 

cadeira, cumprimentou a todos e ficou em silêncio. 
Depois de um tempo, percebendo que estávamos 
todos fazendo bolinhos de carne, ficou indignado, 
e dizia assim: “Pra que isso ? Sou cego”.

Foi então, que olhando para ele... cabelos grisa-
lhos, óculos escuro, sério, voz rouca, passos curtos 
e inseguros e com algumas resistências em acre-
ditar no que estávamos realizando... que percebi 
que seria um caso desafiador de atendimento.

O que será que se passava por detrás daquele 
senhor ? Que histórias teve e quais eram seus 
pensamentos e sentimentos ?

Depois de uma entrevista inicial, começou a 
fazer parte dos atendimentos no setor de Tera-
pia Ocupacional. Atividades em grupo com jogos 
adaptados e atividades para a estimulação do 
tato, coordenação motora, começaram a ser de-
senvolvidas. As pessoas do grupo o acolheram e 
as conversas durante os atendimentos eram ani-

madas, com muitos relatos de histórias 
de cada um. Aos poucos, suas mãos 
trêmulas expressavam maior confiança 
nas atividades e já não tremiam tanto e 
o grupo foi se tornando para ele um dos 
dias mais esperado da semana. 

A família percebeu mudanças em seu 
comportamento e relatou para a equipe 
que seu humor havia melhorado muito, 
e o convívio com as pessoas da Reabilita-
ção estava fazendo muito bem para ele.

Assinar seu nome à tinta em uma 
folha de papel era um desafio. Tinha 
dificuldades em perceber o relevo das 
linhas que delimitavam o espaço para 
escrever, mas conseguiu, depois de um 
tempo, assinar uma obra sua realizada 
no grupo.

Em meio ao hábito dele em “assobiar” 
músicas enquanto realizava atividades na 
TO, seus projetos eram concretizados e, 

com o tempo, o auxílio físico por parte profissional na execu-
ção das tarefas, foi diminuindo gradativamente.

A materialização de sonhos que tinham sido vividos por ele 
no passado foi tomando forma. Seus projetos de atividades 
na TO eram minuciosos e em cada atendimento mais uma 
etapa era conquistada.

Reproduzir imagens que havia enxergado em algumas de 
suas viagens foi o auge dos atendimentos.

A colagem de blocos, uns em cima de outros em uma base 
inclinada, foi dando forma a uma imagem vista no passado: a 
TORRE DE PISA (na Itália). Essa arte foi assinada por ele em 
grande estilo! O momento de compartilhar a imagem com os 
outros participantes do grupo (por meio do toque das mãos) 
o encheu de alegria por dividir não apenas a realização da 
arte, mas principalmente, por dividir a vida.

Outros projetos elaborados minuciosamente foram realiza-
dos com o desejo de presentear familiares (netos). Construir 
uma miniatura de um poço (com tijolinhos) com um balde 
(tampa de pasta de dente) suspenso junto, foi uma atividade 
estimulante para a criatividade e busca de solução de proble-
mas que apareciam durante a realização desse projeto. Fazer 
em uma base de isopor um campo de futebol, fazer um porta 
retrato com azulejos cortados (estilo mosaico) com fotos de 
netos junto, também foram projetos para presentear a família. 

por Suely Carvalho de Sá Yanez

Augusto Bolzan
um caso na Terapia Ocupacional. Parte de uma bela história...
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Participar de uma atividade de alimentação enchendo um 
copo com leite foi outro momento festejado. Ele pediu para 
ser fotografado para mostrar à família... para acreditarem que 
ele estava fazendo aquilo.

O Vulcão Vesúvio
Em argila, da sua maneira, do seu estilo, ele foi dando for-

ma, assobiando (sempre !) e contando para todos do grupo 
como havia conhecido e visto pessoalmente esse vulcão. Aos 
poucos ia amassando a argila e tirando as pedrinhas (que 
vem junto com esse material) que prejudicam a qualidade 
da arte... mas tirando, também, algumas pedrinhas difíceis 
da sua vida.

No final, uma belíssima arte ! Arte... é expressão, é vida ! 
Para quem desconhecia a história e todo o processo envol-
vido na atividade, poderia até parecer um monte de barro 
amarrotado... mas era Arte, era a vida, repleta de significados 
e emoções vividas e novamente lembradas, revividas ! Foi a 
arte mais linda que já vi...

Nunca mais ouvi aquela frase dita por ele em nosso 
primeiro contato – “Pra que isso ?... Sou cego” – Ele nunca 
mais repetiu isso.

Ele tinha algumas dificuldades na audição e, muitas vezes, 
tínhamos que repetir mais alto, mas ele sabia que era sempre 
ouvido por todos.

O que todos ouviam durante os atendimentos em grupo 
eram assobios (claro !), risadas e uma paródia de uma música 
famosa, que virou a batucada oficial nos finais de atendimento 
em que ele cantava: 

- “Deixa a vida me levar”...
E os outros respondiam:
- “Vida leva eu”...
E depois das repetições, ele cantava:
- “Sou feliz e agradeço, a cegueira que Deus me deu”...
E todos gargalhavam no final.
De todos os presentes que ganhei deste senhor, o maior 

e mais valioso foi te-lo conhecido, tendo o privilégio de ter 
sido um dos instrumentos na reabilitação e transformação 
de sua vida, em que eu também fui transformada pela sua 
superação (Ele é sempre citado em minhas palestras sobre 
Terapia Ocupacional).

O tempo passou, mas as marcas desse tempo jamais 
foram esquecidas por ele, nem por mim... e jamais serão !

Essa história me faz sempre acreditar que nenhum traba-
lho é em vão quando lidamos com vidas, seja no âmbito da 
Reabilitação, profissional, familiar ou qualquer outro. Amor 
pelas vidas sempre... 

Foram 4 anos... Ele, o seu Augusto, também chamado de 
“seu Augustinho”… Exemplo de força, coragem, alegria… e 
sempre assobiando.

Viveu por 96 anos e há poucos meses foi para os braços 
do Pai. 

Agradeço a Deus pelo privilégio e honra de tê-lo conheci-
do… Admiração, respeito e saudades. 

Aplausos !

VIII Encontro de PcD Visual no Museu da Bíblia

A edição de 2014 do Encontro de Pessoas com Deficiên-
cia Visual aconteceu no dia 27 de setembro, no Centro de 
Eventos de Barueri - Museu da Bíblia (MuBi), em Barueri/
SP (realização da Sociedade Bíblica do Brasil, com apoio 
da Prefeitura de Barueri/SP e CEAPCD). O encontro reuniu 
cerca  de 400 pessoas, entre pessoas com deficiências 
visuais e representantes de instituições que trabalham com 
este público. Iniciando com um  café da manhã aos parti-
cipantes, o Encontro teve uma programação de palestras e 
atrações artísticas (Banda da Guarda Municipal de Barueri e 
coral da ADEVA)), utilizando recursos como a audiodescri-
ção e interatividade. A Palestra “Vínculos Familiares” (pastor 
Marcos Gladstone, SBB/Barueri), teve aplausos de todo o 
público por suas palavras de incentivo à família, inclusão e 
acessibilidade. O Filme projetado foi “José do Egito”, com 
audiodescrição realizada por Lívia Motta.  A iniciativa integra 
o programa A Bíblia para Pessoas com Deficiência Visual, 
mantido há mais de 17 anos pela SBB.  A Revista Reação 
esteve presente e parabeniza a excelente organização e 
qualidade do evento, mais uma vez !

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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A evolução de acessibilidade para
Surdos na sociedade brasileira

momento surdopor Neivaldo Zovico

usado para a comunicação entre Surdos, algumas empresas onde 
tem serviços de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 
continuam usando-o. Porém, em razão de os surdos fazerem uso 
de outros recursos para se comunicar, esse tipo de equipamento 
acaba ficando inútil.

No momento de hoje, as tecnologias já estão muito avançadas, 
por isso que os surdos utilizam os celulares para a comunicação 
por torpedo tipo SMS ou Wathsapp. Com isso, os surdos estão 
cada vez mais aprendendo a escrever e a se comunicar através 
de mensagens. 

Só que a ANATEL ainda não reconhece essa nova tecnologia de 
comunicação usada pelos Surdos e ainda não regulamentou que 
serviços de SAC ou disque-emergência, bombeiro, resgate, disque-
-denúncia possam ser acessados através dela, o que prejudica os 
cidadãos Surdos.

Existem grandes barreiras que estamos enfrentando na comu-
nicação e o Ministério das Comunicações não se preocupa com 
a legenda (closed caption) em todos os programas de televisão e 
no cinema. Existe uma portaria que determina que 100% da pro-
gramação televisiva tenha legenda, mas somente a partir de 2017.

Em países desenvolvidos, são usados serviços de Intermediação 
em Língua de Sinais para a língua local, através de vídeo há mais de 
10 anos, e no Brasil essa tecnologia ainda não existe. Há somente 
serviços com tecnologia obsoleta, como o TDD ou TTS.

No momento, apesar de a sociedade brasileira já ter reconhecido 
a LIBRAS, ainda precisamos ter nossos direitos de comunicação, via 
tecnologia avançada,  respeitados. Espero que com a eleição de 
novos políticos algo seja feito o mais rápido possível para melhorar 
a acessibilidade na sociedade brasileira.

Estes equipamentos são tidos como uma bagagem instrumental 
e ajudam hoje o desafio da sociedade brasileira, que é preparar 
cidadãos brasileiros Surdos desde cedo para o futuro, ou seja, para 
poderem enfrentar o mundo com mais dignidade, fazendo com 
que nós possamos receber informações, nos relacionar com a 
comunicação visual e participar do avanço tecnológico.

Por isso, a nossa esperança é que os políticos reconheçam a 
importância da cultura e da língua dos surdos por causa da comuni-
cação. Esperamos que os políticos a ser eleitos e reeleitos possam 
legislar adequadamente e finalmente quebrar a nossa barreira de 
comunicação, para que nós surdos possamos dignamente nos 
integrar à sociedade brasileira.

A 
primeira escola para Surdos, chamada Imperial Insti-
tuto dos Surdos Mudos, foi fundada pelo imperador 
Dom Pedro II com a ajuda do Professor Surdo fran-
cês Edward Huet. Huet dava aula às crianças surdas 
usando a língua de sinais francesa, naquela época, 

não havia tecnologia de comunicação.
No ano de 1880, houve o Congresso Internacional de Educa-

dores de Surdos, em Milão na Itália, no qual se declarou que a 
Língua de Sinais prejudicaria a fala. Por essa razão, foi instituída a 
metodologia “oralista”, e a Língua de Sinais foi proibida nas escolas.

Não só no INES – Instituto Nacional de Surdo, mas também 
nas escolas fundadas em outros estados, como Instituto Santa 
Teresinha, Instituto Paulista de Surdos etc, também se utilizava o 
método do oralismo, onde os alunos surdos somente aprendiam 
a escrever e falar.

Com a proibição o uso da Língua de Sinais nas escolas especiais, 
os Surdos sofreram muito, pois não conseguiam compreender os 
conteúdos durante as aulas nas diversas disciplinas, o que acabava 
levando-os à evasão escolar e entrada precoce no mercado de 
trabalho, mesmo sem escolaridade. 

Durante a gestão do então presidente Fernando Henrique Cardo-
so, foram criadas diversas Leis abordando o respeito aos cidadãos 
no Brasil. A mais importante foi a Lei de Acessibilidade Nº 10.098, 
de dezembro de 2000. Esta lei foi regulamentada em 2004, pelo 
Decreto Nº 5.296, mas infelizmente a legislação não é cumprida 
por absoluta falta de fiscalização.

A Lei de Acessibilidade tem vários artigos, visando quebrar as 
barreiras para o acesso de pessoas com deficiência de todos os 
tipos. Também foi promulgada em 2002 a Lei de LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais, idioma oficial dos Surdos.

Nós do povo surdo no Brasil, somos 9,7 milhões cidadãos 
brasileiros, conforme o Censo IBGE de 2010, e estamos muito 
preocupados com a renovação dos políticos durante a eleição, e a 
nossa esperança é que eles reconheçam as dificuldades dos surdos 
e das pessoas com deficiências auditivas no Brasil, e tomem ações 
positivas nas Políticas Públicas para Surdos.

Desde a criação da Lei de Acessibilidade até hoje, que já tem 
mais de 12 anos, a evolução de acessibilidade para Surdos no Brasil 
avançou pouco, por causa da burocracia, deixando o Brasil muito 
atrasado nessa questão.

Apesar disso, a luta da comunidade surda já alcançou algumas 
conquistas que têm melhorado a vida dos Surdos. Com o reconhe-
cimento de seus direitos de comunicação através da sua própria 
língua - a LIBRAS - cada vez aumentam os serviços de interpretação 
de LIBRAS em diversos lugares como eventos e palestras, ofertas 
de empregos para intérpretes de LIBRAS e também de cursos para 
formação de intérpretes de LIBRAS em universidades públicas.

O antigo TDD - Telephone Device for Deaf ou TTS - Terminal 
Telefônico para Surdos, ligado na linha telefônica, foi substituído 
por uma nova tecnologia que permite conexão através da Inter-
net. Apesar de o TDD ser um objeto obsoleto, portanto não mais 

Neivaldo Augusto Zovico  
é professor, Consultor de Acessibilidade para Surdos e 
Pessoas com Deficiência Auditiva. Coordenador Nacio-
nal de Acessibilidade para Surdos da FENEIS. Diretor de 
Relações Públicas da APSSP – Associação dos Profes-
sores Surdos do Estado de São Paulo. Colaborador da 
equipe do site: www.portaldosurdo.com / 
www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
E-mail : neivaldo.zovico@terra.com.br
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100 notas

Marca Brasil 2014

Primeira prótese de
joelho 100% nacional

Visões: presidente
da AVAPE lança livro

Cerca de 300 empresários 
e executivos de 7 estados bra-
sileiros estiveram presentes na 
15ª Cerimônia de Entrega do 
Prêmio Marca Brasil, realizada 
no dia 16 de setembro, no Sa-
lão Nobre do Esporte Clube Sírio, na capital paulista.  

Na ocasião, 44 marcas de empresas e entidades foram 
agraciadas em 63 categorias de 14 setores econômicos, e o 
segmento das pessoas com deficiência foi um dos reverenciados 
no Prêmio mais uma vez. Ao todo, foram entregues 94 láureas.

Organizado pela Trio International Distinction - uma par-
ceria da Tarcom Promoções com 11 Revistas técnicas e 
dirigidas de setores diversos – dentre elas a Revista Reação 
– que agem como canal de comunicação direta e de alta 
credibilidade entre os respectivos mercados e os seus consu-
midores – o Prêmio Marca Brasil tem por objetivo identificar 
e destacar, dentre os inúmeros fornecedores de produtos 
e serviços, as marcas de empresas e produtos que esses 
consumidores - de forma espontânea e sem qualquer tipo 
de indução - consideram como sendo as melhores em suas 
áreas de atuação e segmentos.

Este ano a cerimônia de entrega do Prêmio também 
contou com a performance do quarteto Vivaldi Strings. No 
segmento de Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, através 
da Revista Reação, os ganhadores do Prêmio Marca Brasil 
laureados na cerimônia foram o Projeto Atende, juntamente 
com a rede Extra Supermercados (Grupo Pão de Açucar). 
A equipe da Revista Reação estava presente e entregou as 
láureas aos premiados do nosso setor. 

O livro: Visões – para uma boa conversa sobre inclusão 
e cidadania – escrito pelo atual presidente da AVAPE, Carlos 
Ferrari, foi lançado em agosto último. Ferrari tem deficiência 
visual (cego desde os 7 anos) e dedica sua vida à causa da 
PcD. Mestre em administração de empresas e conselheiro 
do CNS – Conselho Nacional de Saúde, o autor aborda com 
muita naturalidade e sensibilidade a deficiência como uma 
condição humana em sua obra, suas experiências vividas 
no dia a dia e na infância, e a convivência com o próximo: 
família, escola, amigos, trabalhos, amores. O prefácio do livro 
é assinado pelo Maestro João Carlos Martins. 

A iniciativa é do Instituto de Ortopedia e Traumatologia 
(IOT) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP, em parceria com a MDT Implantes. A nova prótese, 
desenvolvida nos últimos 4 anos, foi aprovada em testes 
de  biomecânica e resistência realizados em laboratórios 
internacionais e já está liberada para o uso pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O ortopedista 
responsável pelo projeto, José Ricardo Pécora, afirma que o 
produto tem qualidade comparável às próteses estrangeiras 
e será mais acessível, já que o custo é menor – cerca de 
40% a 50%. No Instituto de Ortopedia do HC, 30 pessoas 
serão beneficiadas inicialmente com a novidade. 
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D
esde o último dia 13 de junho está funcio-
nando na capital paulista uma Delegacia de 
Polícia da Pessoa com Deficiência (DPPD). O 
projeto teve início há quase um ano, devido 
a duas constatações: a de que havia um cres-

cimento do número de denúncias sobre violência e de que 
este segmento da população precisava de um atendimento 
específico, assim como o das delegacias da Mulher e do 
Idoso. “A ideia não é a de concentrar todo o atendimento do 
Estado ou mesmo da capital em uma única delegacia. Ela foi 
concebida muito mais como um polo que vai orientar toda 

a polícia – seja na formação dos novos 
policiais ou no suporte remoto e presen-
cial às demais delegacias – para que o 
atendimento ocorra da melhor forma”, 
explica Luiz Carlos Lopes, coordenador 
de programas da Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência.
Instalada provisoriamente no prédio da Secretaria de Se-

gurança Pública, a DPPD terá sua sede definitiva pronta em 
dezembro próximo, com mudança prevista para janeiro de 

Delegacia de Polícia da 
Pessoa com Deficiência

2015. Será na Rua Brigadeiro Tobias Nº 527, na região central 
da capital – bairro da Luz, no edifício conhecido como Palácio 
da Polícia. As instalações ficarão no andar térreo, com total 
acessibilidade física e comunicacional, segundo o Governo 
Paulista. 

A questão da falta de acessibilidade no atual endereço me-
receu algumas críticas, rebatidas pelo coordenador. Ele explica 
que o edifício tem duas entradas: a da Rua Líbero Badaró tem 
escadas, mas a da Rua São Francisco, Nº 24 está ao nível da 
calçada e permite o acesso direto aos elevadores. Os policiais 
que cuidam da segurança e da recepção foram treinados 
para indicar o melhor acesso e também em como conduzir 
adequadamente uma cadeira de rodas, se necessário. 

Funcionamento
Nos dois primeiros meses de funcionamento, a DPPD 

efetuou 57 atendimentos presenciais, registrou 30 Boletins 
de Ocorrência e instaurou 11 inquéritos policiais. No final de 
agosto, 27 casos estavam em andamento. A unidade investiga 
ainda 36 denúncias que chegaram no período pelo e-mail 
da Delegacia e pelo Disque 100. As equipes também estão 
analisando os casos mais graves encaminhados este ano e 
que ocorreram antes de junho, para verificar se o desfecho 
foi satisfatório. 

A nova delegacia tem uma delegada titular, 5 escrivães, 2 
investigadores e um agente de telecomunicações. Há tam-
bém um atendimento diferenciado, com um Centro de Apoio 
gerido pela Organização Social Casa de Isabel, formado por 
assistentes sociais, psicólogos, intérpretes de Libras, sociólogo 
e um técnico em tecnologia assistiva. Essa equipe auxilia os 
profissionais na comunicação com as vítimas, faz o acompa-
nhamento dos casos já atendidos e encaminha demandas não 
policiais à rede de proteção social do estado e do município.  
“A experiência tem demonstrado que muitas ocorrências po-
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liciais têm sua solução em ações sociais e não 
criminais ou judiciárias”, afirma Lopes. Também 
em dois meses, o Centro de Apoio efetuou 39 
atendimentos, 13 encaminhamentos para servi-
ços de proteção social e defesa de direitos, além 
de 20 visitas institucionais e residenciais, para es-
tabelecer uma rede de apoio e para acompanhar 
o desenvolvimento de casos atendidos.

O coordenador explica ainda que o projeto faz 
parte do Programa Estadual de Prevenção e Com-
bate à Violência contra a Pessoa com Deficiência, 
criado pelo Decreto Estadual Nº 59.316/2013, e 
que está baseado em 3 eixos: ampliar a notifica-
ção dos casos; informar e capacitar os agentes 
públicos para melhor enfrentar a questão; ofere-
cer atendimento especializado e promover ações 
de prevenção.

No campo da notificação, a delegacia ficou 
encarregada de reunir informações sobre todas as 
denúncias que chegam do estado – as que vêm 
pelos boletins de ocorrências e as do Disque 100 
da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos – 
para realizar estudos e gerar estatísticas capazes 
de embasar políticas de prevenção.

De acordo com Lopes, um grande avanço do 
Programa Estadual foi ter incluído, a partir de 
maio, no Registro Digital de Ocorrências – RDO, 
um campo específico para detectar se a vítima 
tem algum tipo de deficiência. Até meados de ju-
lho, ou seja, em apenas dois meses, foram regis-
trados 3.068 casos, envolvendo 3.097 pessoas. 
Informações preliminares indicam que, somado 
o mês de agosto, supera-se os 5 mil casos. 

Na área da capacitação, a DPPD já está elabo-
rando protocolos de atendimento, materiais de 
ensino e ministrando palestras para policiais de 
outras delegacias e alunos ingressantes na Aca-
demia de Polícia, informando sobre o universo da 
deficiência, as características da violência contra 
essa parcela da população e a forma correta de 
atender a este público.

Para o futuro, a ideia é fazer a avaliação de 
um determinado período, como os 12 primeiros 
meses de atuação, para então iniciar um proces-
so de expansão para outras regiões do estado, 
embora a ideia é que a pessoa seja atendida o 
mais próximo de sua residência ou do local em 
que ocorreu o crime.

A Delegacia de Polícia da Pessoa com Defi-
ciência (DPPD) em São Paulo é uma iniciativa 
a ser também implantada em outros Estados 
brasileiros. Vamos acompanhar.

música e arte

Os bazares no Abrigo LALEC – 
Lar Amor, Luz e Esperança

da Criança

A 
década de 90 foi marcada 
pela epidemia de AIDS e 
a falta de leitos ou casas 
de apoio que acolhes-
sem pessoas infectadas 

e, especialmente para as crianças e os 
recém-nascidos que eram abandonados 
por pais sem condições econômicas e 
psicológicas. Essas crianças moravam em 
Hospitais e Unidades Básicas de Saúde. Diante desta necessidade, um gru-
po de amigos fundou em São Paulo o LALEC – Lar Amor, Luz e Esperança 
da Criança,  em abril de 1999, com o intuito de acolher e dar apoio a 20 
crianças com o HIV e, em outubro do mesmo ano, iniciou suas atividades, 
com uma feliz coincidência: chegava à casa a vigésima criança: uma menina, 
cujo nome era Vitória !

No ano de 2005, uma amiga me levou para conhecer o abrigo e, logo 
que cheguei, deram-me um violão. Cantei e brinquei com a criançada... 
foi uma enorme emoção. 

Apresentei meu espetáculo algumas vezes em festas e em um Natal 
muito especial.  

Os anos foram se passando e, felizmente, devido a acertadas medidas 
do governo do Estado de São Paulo na prevenção da doença, durante 
o pré-natal e projetos de inclusão, os chamados para acolhimento de 
crianças caíram lenta e gradativamente.

No início de 2009, o LALEC passou a atender somente crianças aban-
donadas e em situação de vulnerabilidade social, no intuito de ter melhor 
qualidade no atendimento.

Foram criados dois bazares para fazer parte dos esforços na captação 
de recursos. No bazar de usados, os itens doados são separados: a enti-
dade utiliza alguns e os demais são revertidos em benefícios através da 
venda, e há também um bazar de presentes. Atualmente, o abrigo conta 
com duas residências no bairro de Moema, zona sul da capital paulista, 
cedidas por um doador.

Os resultados no LALEC são excelentes, pois das muitas crianças que 
moraram lá, a maioria foi adotada no Brasil, algumas no exterior, outras 
retornaram para suas famílias e muitas a doença já até negativou.

Enfim, é uma rica história que nos ensina como é importante nos 
unirmos e ajudarmos os outros. Quem quiser conhecer mais sobre o 
LALEC, acesse: www.lalec.org  

por Celise Melo (Celelê)

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, autora, educado-
ra, musicoterapeuta e é sucesso de público e crítica há mais de 20 anos.
Site: www.celeleeamigos.com.br  
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br  
Facebook: Celelê e Talili - Fan Page Facebook: Celelê
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AGENDA DE CURSOS ABRIDEF

N
a edição anterior da Revista Reação, A ABRI-
DEF informou que sua diretoria entendeu 
que este ano, em razão da Copa do Mundo 
e das Eleições presidenciais, seria –  como 
realmente foi – um ano praticamente parado 
para grandes ações, então, resolvemos que 

usaríamos esse ano de 2014 para uma análise do mercado, rever 
estratégias, para “fazer a lição de casa”. E assim estamos fazendo.

Por falar em Eleições, aproveitamos o momento para cum-
primentar alguns de nossos parceiros, como o agora Senador 
eleito, José Serra, o Senador Lindbergh Farias (que concorreu 
ao governo do RJ), o Senador Wellington Dias que assumirá 
em 2015 o Governo do Estado do Piauí, o Governador Alckmin 
pela sua reeleição ainda em 1º Turno... e os Deputados Fede-
rais, nossos amigos que ajudam nas demandas da ABRIDEF, 
e que se reelegeram, como: Otávio Leite, Mara Gabrilli, Geral-
do Resende, Mandetta, Walter Ihoshi, Eduardo Barbosa, todos 
membros da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, em 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Não poderíamos esquecer também do Romário, que agora 
assume o Senado com a maior quantidade de votos da história 
!

por Mara Di Maio

E por fim, também não podemos deixar de mencionar a 
nossa grande parceira,  Rosinha da Adefal, que embora, in-
felizmente, não tenha sido reeleita, mas merece todo nosso 
carinho, respeito e gratidão pelo excelente trabalho e servi-
ço que prestou às nossas demandas e ao Brasil durante seu 
mandato. Parabéns pelo excelente desempenho de seu man-
dato no Congresso e como Presidente dessa Frente, trazendo 
inúmeros benefícios ao nosso setor. 

Os nossos cumprimentos também seguem aos Deputados 
Estaduais por São Paulo, reeleitos e que são grandes parceiros 
da ABRIDEF, como: o Deputado Barros Munhoz, a querida Cé-
lia Leão, o amigo Rafael Silva e o Deputado Fernando Capez !  

Esperamos continuar contando com os esforços dessa tur-
ma tão boa e que tanto nos apoia, trabalhando juntos por mais 
4 anos, no mesmo objetivo: a melhoria de condições para o 
setor e para as pessoas com deficiência, em nosso País !

Voltando ao nosso tema, foi decidido pela nossa diretoria 
que faríamos uma Agenda de Cursos para 2015, cursos es-
ses que atendam, não somente as necessidades de nossos 
associados, mas do setor como um todo, pois a ABRIDEF tem 
sido procurada pra orientar sobre os mais diversos assuntos 
do setor, nas mais diferentes frentes.

Assim, elaboramos, em parceria com nossos associados, 
que se dispuseram a ministrar cursos específicos sempre 
dentro de suas expertises, disponibilizando seus profissionais 
para isso, iniciaremos ainda em 2014 com 2 cursos, antece-
dendo a 2015, onde nossa Agenda – ainda em formação – 
contemplará pelo menos 1 curso por mês.

Portanto, ainda este ano, mais precisamente no dia 12 de 
novembro próximo, iniciaremos com o curso “PRÁTICA EM LICI-
TAÇÕES” que será ministrado por nosso advogado – responsável 
por nosso departamento jurídico – Dr. Antonio Natrielli Neto. 

Nesse Curso, nossos associados da ABRIDEF terão um 



DESCONTO de 50% no valor da participação, e ele será realizado na sede 
da ABRIDEF – ao lado do Parque Villa Lobos – Avenida Queiroz Filho, 1700 
– no auditório localizado no térreo – no bairro do Alto da Lapa, zona oeste 
da capital paulista – das 8 às 12:30hs e das 13:30 às 17:30hs. 

Para mais informações, acesse o site www.abridef.org.br (cursos) ou ligue 
para (11) 3445-2373. Se preferir, envie um e-mail: adm@abridef.org.br.

Outro Curso que ainda será ministrado em 2014, será “O MERCADO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS PARA 
VENDA DE AUTOMÓVEIS 0KM”. Este Curso tratará de vários temas. Um 
deles será ministrado por nosso presidente, Rodrigo Rosso, que é Diretor/
Editor da Revista Reação (com dicas de atendimento, mídia e marketing 
de resultado, números do setor, quem é o consumidor com deficiência 
e seu perfil de compra), atendimento para rede concessionária de veícu-
los– ministrado por nosso parceiro Renato Baccarelli; adaptação de veículos 
– ministrado pela nossa associada CAVENAGHI; e documentação e isen-
ções – ministrado por nosso associado LYON DESPACHANTE. Este Curso 
acontecerá em final de novembro ou começo de dezembro. A data ainda 
será definida, e é voltado principalmente às concessionárias de veículos e 
montadoras de automóveis.

Para 2015, estamos nos organizando com a Agenda e suas datas, e tam-
bém com o temário dos Cursos. Até o final deste ano teremos elaborado 
todos os cursos e divulgaremos ao mercado.

Alguns temas já foram solicitados à ABRIDEF e certamente serão tra-
tados nos Cursos, como: Complexidades de Cadeiras de Rodas; Conside-

rações e as implicações da postura em cadeira de 
rodas; Avaliação, indicação, prescrição, mensuração 
de cadeiras de rodas manuais e motorizadas; Recur-
sos Técnicos das cadeiras de rodas; principais regu-
lagens e sua aplicação (alterações do caster, CG, tilt, 
cambagem reclino e ângulos); Orientação de utili-
zação das cadeiras de rodas manuais e motorizadas 
(cuidados, manutenção preventiva e treinamento 
do usuário); Cadeira de rodas adaptadas – ade-
quação postural; Considerações sobre a postura e a 
biomêcanica do sentar; Recursos e Ajustes Técnicos 
das cadeiras de rodas (Tilt, cambagem, centro de 
gravidade e Caster); Características técnicas e fun-
cionais da cadeira de rodas manuais e motorizadas; 
Mensuração do usuário de cadeira de rodas; Perfil 
do usuário e nível de mobilidade; Cadeiras Manuais 
X Cadeiras Motorizadas; além de: ACESSIBILIDADE 
- um tema naturalmente complexo e que dividire-
mos em itens, como por exemplo, acessibilidade e 
treinamento em condomínios; mobilidade urbana; 
e temas ligados à Construção Civil, com parcerias 
com Arquitetos especializados e Consultores da 
Área. Também falaremos de Empregabilidade – A 
“Lei de Cotas” e sua complexidade, entre outros te-
mas de interesse.

Esses e outros temas que serão finalizados até 
o final de 2014, farão parte da Agenda de Cursos 
ABRIDEF para 2015. 

Portanto, fique atento aos nossos e-mails e nos-
sa comunicação, que trará em breve as datas e va-
lores de investimento para participação nos Cursos.

O nosso maior objetivo é levar informação e es-
clarecimento, conhecimento ao mercado através 
dos melhores profissionais do setor em cada tema !

E vale lembrar que o associado ABRIDEF tem um 
excelente desconto em todos os cursos ! 

Aproveite ! Se você e sua empresa ainda não são 
associados, está em tempo... Será um prazer tê-lo 
em nosso Grupo. 

ABRIDEF e Você, juntos, fazendo a diferença !!!

Mara Di Maio é bacharel em di-
reito e superintendente executiva da 
ABRIDEF.
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C
inco anos se passaram desde o 1º Congresso Interna-
cional do Livro Digital, promovido pela Câmara Brasileira 
do Livro, onde eu e um colega parecíamos estragar a 
festa ao perguntar publicamente sobre a acessibilidade 
do então recente Epub ou Electronic PUBlication. Além 

disso, nem se cogitavam como livros digitais e extensões como PDF, 
DOC ou TXT, acessíveis, por conta de não garantirem os chamados 
direitos autorais aos editores e autores, dado ser fácil e irrastreável  
o seu encaminhamento como anexo de um e-mail ou a sua repro-
dução sem limites. 

E qual não foi a minha surpresa, ao participar semanas atrás do 
5º Congresso Internacional sobre o Livro Digital, e perceber que um 
painel inteiro era dedicado ao tema da ACESSIBILIDADE, mostrando 
especialmente aos editores presentes, que a versão 3.0, o Epub3, era, 
finalmente, o que sonhávamos em termos de desenho universal. Além 
disso, com potencial de ampliar muito o mercado editorial, dado o 
enorme público de pessoas com deficiências sensoriais, além de ido-
sos, disléxicos e demais cidadãos que vêm aderindo aos livros digitais. 

Como “enxergante” ou vidente, como prefiram, aderi aos livros 
digitais pela praticidade e conforto visual, bem como por perceber que 
alguns amigos cegos também podiam “ouvir” e interagir com esses 
mesmos livros. Mas me perguntava: o que aconteceria com o sistema 
Daisy – Digital Accessible Information System, que já caminhava há 
muito tempo para ser o verdadeiro livro acessível ? 

Pois, bem. Essa é a boa nova: tudo convergiu para a universalização 
do Epub3 como formato de livro com desenho universal, não tendo 
mais razão de existência do “Daisy”. E foi desenvolvido pelo próprio 
“Daisy Consortium” com o IDPF - International Digital Publishing 
Forum, com desenvolvedores de diversos países, infelizmente ne-
nhum do Brasil. E o mais importante: partindo do pressuposto da 
acessibilidade e do código aberto, ou seja, quando ninguém é dono 
do programa, ou melhor, quando todos são donos. 

O Epub3 é tecnicamente um XHTML5 que permite agregar ilimi-
tados formatos em texto, áudio e vídeo, com variadas possibilidades 
de estruturação do conteúdo, interatividade, animações, suporte a 
fórmulas matemáticas, etc. Também permite incluir a audiodescrição 
e a Libras – Língua Brasileira de Sinais, de forma a atender  cegos e 
surdos, embora a estes seja necessário um trabalho adicional geral-
mente local, posto que a língua de sinais é regionalizada. 

Hoje, praticamente todos os livros em papel lançados têm o seu 
correspondente em Epub3 disponibilizados simultaneamente na 
Internet. É só testar. Com a vantagem de poderem ser baixados por 
um preço bem menor – às vezes até de graça – para um computador, 
tablet ou smartphone, em até mesmo um único toque. 

Ao Epub3 vem agregado um ou mais dicionários e inúmeras 
possibilidades de interação, como as de fazer anotações, copiar ou 
grifar textos, sincronizar entre diferentes dispositivos, compartilhar nas 

Epub 3
redes sociais, avaliar e receber a resposta do autor etc. Alguns livros 
dispõem de locução própria, mas via de regra, podem ser ouvidos na 
velocidade e interrupções desejadas pelo sistema do próprio disposi-
tivo, como o  “VoiceOver” da Apple ou “TalkBack” do Android/Google. 

Mesmo com o aumento significativo do mercado de livros digitais, 
esse ainda não atingiu 5% do segmento no mercado editorial brasi-
leiro, enquanto nos EUA, também em crescimento, o mercado já foi 
conquistado em 27%. Há, contudo, um problema que ainda precisa 
ser resolvido por grande parte das editoras brasileiras, na verdade, 
quase todas: a acessibilidade dos seus websites, o que ainda impede 
a pessoa cega de escolher e adquirir os livros, além de, é claro, a aces-
sibilidade dos “e-readers” (aplicações de leitores de livros) escolhidos 
pela editora, a serem pré-instalados nos dispositivos dos leitores. 

Outro aspecto bastante positivo do Epub3 é que não há mais 
qualquer razão para que uma entidade ou empresa privada ou pú-
blica centralize ou determine o que os cegos deverão ler daqui para a 
frente, já que um editor em Taiwan ou Bangladesh pode disponibilizar 
‘online” um grande acervo de livros em português do Brasil ou em 
outro idioma de preferência. No caso de surdos que prefiram a Libras, 
é possível sincronizar qualquer parte do texto com um vídeo em que 
um intérprete esteja sinalizando. 

Temos a obrigação de citar que, em português, as melhores ex-
periências com acessibilidade ainda são obtidas por intermédio da 
gigante norte-americana “Amazon” e seu e-reader  “Kindle”, ou por 
intermédio do “PlayStore” e seu correspondente “Play Livros”. 

Há, contudo, um promissor mercado para quem queira ingressar 
na produção de Epub3 de qualidade, especialmente em livros e pu-
blicações didáticas, e contamos com o esforço de todas as editoras 
nacionais para que, o mais rápido possível, todas disponibilizem o 
seu acervo em Epub3.

Igualmente sugerimos às bibliotecas públicas disponibilizar um 
acervo digital, como já ocorre em muitos países estrangeiros e, com 
relação aos livros já impressos, um “scanner falante”. 

opinião por Flávio Scavasin

a revolução ainda despercebida...

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
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As Paralimpíadas 2016
deixarão legados ?

A 
Copa 2014 quase nada 
deixou de legado relativo 
às acessibilidades. Singelos 
ensaios foram feitos como, 
por ilustração, no estádio do 

Maracanã e seu entorno. No mais, nada de 
nada. Como os brasileiros gostam de dizer: 
“me engana que eu gosto” ! Cômico, não 
fosse trágico.

Agora, a moda aponta para as Olimpíadas 
e as Paralimpíadas de 2016. Os canteiros de 
obras continuam plantados por toda cidade 
do Rio de Janeiro sob a justificativa de que 
atenderão à mobilidade urbana rumo aos 
jogos esportivos. Muitos “compromissos” 
estão postos pelos gestores da hora para 
facilitar o deslocamento das pessoas SEM 
deficiência de um ponto a outro da Cidade 
Maravilhosa. No entanto, para melhorar a 
mobilidade das pessoas com deficiência, 
ao arrepio da Constituição/Convenção de 
Nova Iorque, quase nada se diz. Como tudo 
está em construção é que ficamos tímidos 
em apontar erro, valendo dizer, cobrar a 
nossa verdadeira inclusão.

E aí, será repetido em 2016 o fiasco da 
Copa ? Continuaremos fora da foto ? Ou dirão 
que estamos nela, mas de modo invisível ?!?

Esquisito falar em igualdade humana em 
setembro de 2014, hein ?

No dia 16 de setembro último, por con-
vocação do solidário Fábio Guimarães (an-
dante em cadeira de rodas), no Espaço 
Ideal Eventos, no centro da capital carioca, 
amigos se encontraram para refletir sobre 
o sonhado legado de acessibilidade a ser 
deixado pelo planetário evento PARALIM-
PÍADAS. Na mesa, puxando as reflexões 
estavam: Rodrigo Rosso (Revista Reação/
ABRIDEF), Andrei Bastos (presidente do 
COMDEF), Armando Nembris (professor), 
Fábio Guimarães (criador do Projeto BLA 
- Busco Legados de Acessibilidade) e eu.

Fábio Guimarães, abrindo os trabalhos, 
mostrou algumas imagens comprobatórias 
do total descaso dos gestores e sociedade 
em geral, acerca das aberrações construídas 
na cidade para as pessoas com deficiência. 
As imagens, para quem enxerga, falam mais 
que muitas palavras.

Constatou-se que, no cotidiano, as pesso-
as com deficiências visuais encontram pisos 
táteis terminando em paredes, em escadas 
que chegam a lugar algum, com banca de 
jornal sobre eles. Cadeirantes que ficam 
ilhados por falta de rampas ou por conta 

por Deborah Prates

de hidrantes instalados no meio delas, ou 
por estarem fora dos padrões legais.  Surdos 
que ficam perdidos na cidade por absoluta 
falta de sinalização adequada e muito mais.

Houve um consenso entre os palestran-
tes, de maneira que enfatizadas, restaram 
a falta de respeito à dignidade da pessoa 
humana no flagrante descumprimento à 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, bem como da farta legis-
lação infraconstitucional. A ausência da soli-
dariedade e da exiguidade de humanidade, 
ganharam relevo.

Rodrigo Rosso realçou a importância da 
nossa união para fazer frente/cobrança jun-
to aos gestores dizendo: “A hora é essa ! 
Depois de tudo pronto...”

A efervescência ficou notória no ambien-
te. Interiorizei com meus botões uma pas-
sagem bíblica, registrada no Apocalipse, que 
julgo saudável dividir com os amigos a sua 
reflexão. Apocalipse 15: “Conheço as tuas 
obras, que nem és frio nem quente; oxalá 
foras frio ou quente ! 16: Assim, porque és 
morno, e não és quente nem frio, vomitar-
-te-ei da minha boca.”

Pelas parcas ações, entendo que as pala-
vras acima caem como uma luva nas cabe-
ças dos nossos gestores/administradores, 
bem como da sociedade civil. Inequívoco 
que todos ficam em cima do muro. No 
caso, em cima das cercas que circundam 



os canteiros de obras. 
Nas entrevistas, quan-
do questionado sobre 
a concretização das 
constitucionais aces-
sibilidades responde 
o gestor da hora: bla-

blablá... Decodifico as respostas enroladoras assim: “Conheço as 
tuas obras, que nem és frio nem quente;” E porque são MORNAS 
é que não merecem estar no poder que EMANA DO POVO ! Ora, 
ora... Serei eu a cega nessa história toda ?!?

Vivemos sob o julgo de uma sociedade sem ética. Eis a questão 
que evidencia a escassez de justiça ! Como paramos de pensar é 
que, deitados em berço esplêndido, passamos a considerar como 
verdade aquilo que alguém pensou para nós. Simples assim. De 
nada adianta falar em ética sem ser ético. Pensamento e ação 
hão que estar conjugados/sintonizados. De modo simples, vale 
dizer que ética é, sobretudo, a forma como nos relacionamos 
uns com os outros. Precisamos nos autoavaliar, autoconhecer, 
auto julgar a fim de conhecer o outro. Na medida em que nos 
conhecemos passaremos a enxergar o vizinho, a pessoa com 
deficiência, o idoso, a cidade com seu espaço público e privado, 
o Brasil, o planeta...

Tanto mais fácil é curvarmo-nos a moral, sob o aspecto do con-
junto de regras, das normas e leis que regem a sociedade hodierna. 
Nesse diapasão não precisamos pensar. Para falarmos em justiça 
se faz mister, antes, ser ético. É necessário uma postura seguida de 
ação mediada em princípios, tais como, o respeito à subjetividade, 
à dignidade da pessoa humana, à diversidade, ao outro. Traduz-se, 
pois, a necessidade de questionar, pensar. Xô preguiça !

Relembrei, em minha fala, um triste episódio que vivenciei por 
ocasião do encontro municipal, para colher propostas destinadas 
às novas metas para melhorar o viver diário das pessoas com 
deficiência, a vigorar pelos 4 anos futuros.

Abertos os trabalhos, a responsável, de forma “eficiente”, apre-
sentou um papel dizendo: “Aqui está a cópia das propostas de 
4 anos passados. Basta trocar a data e tudo estará pronto para 
que possamos tomar o nosso cafezinho !” Petrifiquei. Indagando 
sobre o absurdo, soube que também as propostas de 8 anos atrás 
foram transcritas para as que eu estava vivendo, as quais seriam 
apresentadas para os próximos 4. Daí concluí que, o pior cego é 
o que não quer ver. Saltava aos olhos que algo havia de errado ! 
Fiquei vencida. E as imagens do amigo Fábio Guimarães mostravam 
os mesmos erros...

Nítido é que sem ética os gestores estão praticando ações to-
talmente desconectadas de uma reflexão sobre o sentido da vida 
em coletividade. Então, sem o reconhecimento do outro fica o 
questionamento: para que serve o ser humano ? O que estamos 
fazendo por aqui ? Qual a função do homem e da existência ? 
Uma bolsa serve para guardar coisas, um sapato para proteger 
os pés. Agora, uma bolsa sem abertura e um sapato repleto de 
pregos não têm serventia, né ? Então, as coisas têm que servir ao 
seu destino, certo ?

Um homem sem solidariedade, desprovido de ética, consequen-
temente sem justiça, serve para qual função no planeta ?

A desvalorização/banalização da educação e do professor con-
duz ao conhecimento enlatado. Por analogia lembro do “fashion 
fast-food”, significando, para o momento, cursos rápidos, virtuais, 

sem, ao menos, a presença do educador. Não temos mais tem-
po para ler e conhecer novos horizontes. Transformamo-nos em 
tecnumanos ! Rápidos, rápidos, rápidos...

Vejam: http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/2013/02/
tecnumano.html

Nos finalmentes, o amigo Armando Nembris, sabiamente, fez 
uma ponderação pela qual sugeriu que estamos perdidos, sem 
saber bem o rumo a tomar. Concordo plenamente ! De fato urge 
encontrar-nos para as cobranças/explicações de todo gênero com 
os administradores das cidades, em especial, a do Rio de Janeiro, 
com o fito de uma prestação antecipada do legado de acessibili-
dades pós Olimpíadas e Paralimpíadas 2016.

Lewis Carroll, autor da esplêndida obra: “Alice no país das Ma-
ravilhas”, de modo lúdico mostra o que acontece com aqueles 
que não sabem o que querem, que não têm um projeto de vida 
a realizar, como se vê no pequeno trecho abaixo:

(...) “No decorrer da viagem, Alice encontra muitos caminhos, 
que seguiam em várias direções. Em dado momento, ela pergun-
tou a um gato sentado numa árvore:

- Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair 
daqui ?

- Isso depende muito de para onde queres ir - respondeu o gato.
- Eu não sei.
O gato, então, respondeu sabiamente:
- Sendo assim, qualquer caminho serve.”

Conclui-se que, por não sabermos bem o que queremos, nem 
como cobrar, fácil fica para os gestores MORNOS deixar-nos para 
lá. Qualquer coisa serve...

Pelo andar da carruagem, o imensurável legado das Paralimpía-
das 2016 será deixado pelos nossos glamurosos atletas. Aliás, nos 
últimos jogos internacionais, foram nossos representantes os que 
trouxeram mais medalhas. Há quem se deixe abater por qualquer 
dificuldade. Há quem nunca desiste, por maior que ela seja. Os 
medalhistas com deficiência têm que vencer, a cada dia, os seus 
próprios limites sem se abater com a total inacessibilidade em 
todas as suas nuances. Matam um leão por hora !

A coletividade há que entender que nesse 3º milênio a moda 
aponta para o HUMANISMO ÉTICO, voltado à realização do ser 
humano integral, aquele que integra o homem ao todo e propõe 
a crença no humano, certo de que o homem supera-se sempre 
e em todos os sentidos.

Sem sombra de dúvida é a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL a 
grande saída para um Brasil sem deficiência. As mudanças hão 
que vir de dentro para fora e não ao contrário, como é o hábito.

Vamos semear a ética para que resplandeça a solidariedade ?

Deborah Prates  é cega, advogada, delegada 
da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão 
de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/
RJ além da Comissão Nacional de Promoção da 
Igualdade e da Comissão Especial de Direito da 
Tecnologia e Informação da OAB. Apresentadora/
coordenadora do programa “Acessibilidade em 
Foco”, na rádio Contraponto (RJ).  Desenvolve 
o blog http://deborahpratesinclui.blogspot.com.
br/ e a página facebook.com/deborahpratespa-
lestrante
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Férias: planejamento
é fundamental

A 
“falta de tempo” e a correria 
nossa de cada dia nos faz dei-
xar de lado muitas coisas im-
portantes, especialmente as 
pequenas, que muitas vezes 

não damos a devida importância. Resolvi 
então planejar uma viagem para as minhas 
férias marcadas para janeiro de 2015. Seria 
a viagem das meninas: eu, minha avó ama-
da, e minha mãe. Agora faremos isso sem 
a presença física da minha avó, mas com 
a certeza que ela estará conosco.  

Planejar com antecedência uma viagem 
é importante, mas quando quem vai viajar 
é uma pessoa com deficiência ou com mo-
bilidade reduzida, o planejamento é funda-
mental ! A primeira coisa que percebi foram 
os preços altos do auge do verão e das 
férias, tudo fica muito mais caro. 

Comecei então a pesquisar sites, agên-
cias de turismo, companhias aéreas, hotéis, 
pousadas, pacotes de viagem, cruzeiros, 
falei com outras pessoas viajantes, tudo no 
Brasil mesmo, e... Ufa ! Não é fácil. 

A primeira decisão a ser pensada é em 
“como ir”, pode parecer controverso pensar 
em “como” antes do que “para onde”, mas 
no caso de PCD e idosos, existem isenções 
ou reduções nos preços de passagens, de 
acordo com cada passageiro. Para isso é 
necessário pedir informações que são for-
necidas (de forma quase sempre confusas) 
pelas companhias aéreas ou de transportes, 

por isso é necessário antecedência.  
E o destino... isso pode ir mudando à 

medida em que as dificuldades vão sur-
gindo ! Minha primeira opção era conhe-
cer algumas cidades históricas de Minas 
Gerais ou Goiás, mas há muita dificuldade 
por conta da infraestrutura ou pela falta de 
informações, e como a cadeira de rodas é 
um “acessório” obrigatório, a acessibilidade 
mínima é importante. 

Em algumas cidades onde a praia é o 
principal lugar para se frequentar, é preciso 
lembrar que a areia não é uma superfície 
estável e será necessário pessoas com dis-
ponibilidade e disposição para ajudar. Exis-
tem projetos, como o “Praia Acessível - Praia 
para Todos !”, no Rio de Janeiro/RJ e o Praia 
Acessível no litoral paulista, entre outros, 
espalhados ao longo do litoral brasileiro 
que viabilizam o acesso a algumas praias.  

Se a escolha para a viagem for um Cru-
zeiro, é bom perguntar se o navio possui 
cabine acessível e, pelas minhas pesquisas, 
a escolha por uma acaba encarecendo a 
viagem, porque elas são mais caras que as 
cabines com menor custo.  

Dependendo da disposição do(s) 
viajante(s), do tempo e da distância, via-
gens de carro possibilitam parar sempre 
que necessário e facilita o deslocamento de 
um lugar para outro. Alugar um carro e não 
depender de táxi ou de transporte público 
é uma opção. 

A escolha da cidade, pelas experiências 
que já tive, me faz considerar as maiores, 
com diferentes opções de passeios, e que 
passem muito longe dos shoppings centers. 
Gosto de explorar as cidades e suas mui-
tas possibilidades. Para isso, uma “rede de 
amigos” pode ajudar muito na descoberta 
de roteiros de viagens.  

Hotéis, pousadas e afins são um capítulo 
a parte, já que a acessibilidade e o desenho 
universal ainda não são itens obrigatórios 
em todos eles. Uma dica é perguntar sobre 
elevadores, pedir fotos e exigir as medidas 
das portas e largura dos banheiros, já que 
nem sempre o que é dito acessível é “de 
fato” acessível.

Existem lugares, como Estância Hidro-
mineral de Socorro/SP, roteiros por São 
Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, 
Belo Horizonte/MG, Maceió/AL, entre ou-
tros, a serem explorados por todo o País. 
É importante considerar que não há cida-
des perfeitas para pessoas com deficiência 
ou  com mobilidade reduzida, portanto é 
importante colher o maior número de in-
formações possíveis, encarar os desafios 
que com certeza irão aparecer, pedir ajuda 
sempre que necessário e se divertir, mesmo 
que nem tudo de certo !

E embora ainda não tenha definido a 
viagem, é provável que eu vá conhecer 
Belém do Pará ! 

por Luciene Gomes

Luciene Gomes é Arqui-
teta e Urbanista, Mestran-
da do Programa de Pós-
-Graduação em Terapia 
Ocupacional (UFSCar) 
na área de Acessibilidade 
e Desenho Universal e 
Docente do SENAC São 

Carlos na área de Acessibilidade e Desenho 
Universal. E-mail: contato@planolivre.com.br 



Como anda a acessibilidade
das cidades ?

G
randes metrópoles, como 
a cidade de São Paulo, por 
exemplo, enfrentam pro-
blemas proporcionais ao 
seu tamanho, sobre tudo 

em relação à acessibilidade como já vi-
mos revimos aqui mesmo nessa revista.

Dado à importância da mobilidade das 
pessoas em uma grande cidade, a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do governo do estado desenvolveu 
um documento que trás orientações a respeito de acessibilidade 
aos município paulistas. Este tem como base a política nacional 
de mobilidade urbana, regida pela Lei Federal Nº 12.587/2012.

No documento é destacado que o mesmo foi elaborado para 
que todos os projetos de mobilidade urbana sejam pensados de 
maneira a dar conforto e segurança a todos os moradores das 
cidades do Estado, inclusive São Paulo (capital) e os municípios 
em seu entorno. Essas orientações vem de encontro com o cres-
cimento urbano sustentável, ou seja, todos os espaços devem ser 
ocupados de formar ordenada. Entre todos os aspectos tratados 
pelo documento e a política nacional de mobilidade urbana e a 
lei, o principal é a acessibilidade universal.

Sendo assim, o documento tras as seguites regras: Art. 1º - O 
Plano Municipal de Acessibilidade é um instrumento de desenvol-
vimento urbano sustentável e tem como objeto a implementação 
de ações e projetos que garantam o acesso das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida a todos os bens, produtos e 
serviços disponibilizados na sociedade, tendo como referência 
as Leis Federais Nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, a Lei 
Nº 10.098, de 19 de novembro de 2000, o Decreto Federal Nº 

5.296, de 02 de dezembro de 2004, as normas técnicas de 
Acessibilidade, em especial a ABNT NBR Nº 9050, bem como 
a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal Nº 12.587, 
de 03 de janeiro de 2012.

Não há dvída de que por São Paulo ser uma cidade de gran-
des dimensões, os resultados destas diretrizes muitas vezes não 
acontecem ou não são percebidas por toda a metrópole. É por 
este motivo que existem movimentos que lutam por uma melhor 
acessibilidade, como o movimento INCLUSÃO JÁ, fundado por 
Valdir Timóteo Leite.

O movimento fala sobre a acessibilidade de São Paulo e em 
minha opinião, se fosse dar uma nota à cidade de São Paulo, 
avaliando a acessibilidade, daria um Zero triplo, com destino e 
endereço certo. Afinal, não existe “meia” acessibilidade... ou você 
acessa ou não acessa. E no caso de São Paulo não conseguimos 
acessar nem os equipamentos públicos de saúde criados nas 
gestões Serra e nem Kassab, os governos passados deixaram 
tudo a desejar, não cumpriram o Decreto Nº 5.296 de 2004, que 
regulamentou as Leis Nº 10.048 e Nº 10.098 de 2000, onde tudo 
deveria estar acessível e adaptado até o final do ano de 2008. 
Por esse motivo dou um Zero para cada um dos ex-prefeitos. E 
já estamos em 2014 !

No governo José Serra, que muito falaram e pouco fizeram, e 
para piorar Serra criou uma “Secretaria Especial da Pessoa com 
Deficiência”, que só serviu de palanque político eleitoreiro para ele 
e para a ex-secretária do seu governo Mara Gabrilli, que após fazer 
muito marketing pessoal foi vereadora por dois mandatos aqui 
em São Paulo e participou e apoiou dos governos Serra e Kassab, 
que absurdamente não cumpriram as leis de acessibilidade. Se 
juntássemos todas as verbas de todos esses anos já destinadas a 
essa tal secretaria Especial e esse dinheiro tivesse sido investido 
em acessibilidade na cidade, São Paulo estaria acessível. É isso 
que penso.

Contudo, não há como negar que a acessibilidade é essencial 
para a inclusão de todos, então eu pergunto: como anda acessi-
bilidade onde você morra ?

por Jony da Costa (Repórter Inclusão)

Jony da Costa Naim é pessoa com deficiência, 
escreveu dois livros: um de poesias variadas e 
outro infantil. É idealizador do projeto INCLUSÃO 
PARA TODOS e atua como repórter e palestrante 
na área da inclusão de pessoas com deficiência. 
É dramaturgo e cursou teatro e expressão cor-
poral.  É conhecido como o “Repórter Inclusão”.
E-mail: reporterinclusao@hotmail.com

Saiba o que a cidade de São Paulo está fazendo em favor da acessibilidade
e conheça um movimento que luta por essa e outras melhorias...
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Abandonada numa cadeira da 
TAM, pela TAM, no Aeroporto 

de Guarulhos/SP !

S
ou argentina e minha viagem 
à Europa tinha começado su-
per legal lá no aeroporto local, 
em Buenos Aires, chamado de 
Aeroparque Jorge Newbery. O 

atendimento do pessoal da Companhia Aé-
rea TAM – brasileira – foi ótimo, eficiente 
e veloz. Eu levaria minha própria cadeira 
de rodas e a funcionária me informou que 
era melhor fazer o check-in da cadeira até 
Frankfurt (Alemanha), já que em São Paulo/
SP um funcionário da TAM estaria me espe-
rando e me levaria até a porta do embarque 
do voo SÃO/Frankfurt, com uma cadeira de 
rodas da TAM. 

Fiquei tranquila e fiz isso. Uma vez che-
gada ao Aeroporto de Guarulhos, em São 
Paulo (SAO), já na cadeira deles, perguntei 
ao funcionário se seria possível esperar o 
voo numa sala ou ala especial da TAM para 
pessoas idosas, pessoas com deficiências 

ou menores viajando sem a companhia de 
um adulto. Afinal, há alguns anos, eu havia 
ficado nesse local quando esperava por um 
voo para Recife/PE. 

Nesse momento, a pessoa da TAM me 
olhou com uma cara de espanto, como se 
eu estivesse tomado álcool no voo da tar-
de... Disseram-me que seguramente com as 
novas obras do aeroporto, essa ala deveria 
ter sido fechada. Mas na realidade, percebi 
que ninguém ali tinha cara de que conhecia 
esse local... Enfim, deixei pra lá.

O encarregado de me deixar na porta do 
avião para tomar o meu voo de São Paulo 
– Frankfurt me levou lá e me disse que 
iria voltar meia hora antes do embarque, 
para fazer o pré- boarding comigo. Como 
tínhamos umas 4 horas até a saída do avião, 
fomos ao Duty Free e a uma lanchonete 
para aproveitar o tempo de estada no Brasil. 

Comemos tudo que tínhamos direito: pão 
de queijo, coxinha de frango e Guaraná. Coi-
sas gostosas, delícias que só tem por aqui !

Quase duas horas antes do embarque, 
voltamos para o portão. Em poucos minutos 
parados ali, conhecemos e ficamos conver-
sando com um casal que vinha do Chile e 
tinha um voo para Paris, uma hora após 
o nosso. Surpreendentemente, enquanto 
falávamos apareceram alguns funcionários 
da TAM e bem em seguida, centenas de 
pessoas correndo para pegar um avião. 
Pensei: “meu Deus... como sempre, tem 
gente que esquece a hora ou o portão 
de embarque para pegar um voo... como 
isso é possível ?”... Mas só ó pensei, não 
disse nada. Por ter trabalhado tanto tempo 
com turismo acho que às vezes reparo de-
mais no comportamento das pessoas nos 
aeroportos e não queria atrapalhar nossa 

por Nélida Barbeito



conversa com o casal do Chile, com 
minhas observações. 

Foi então que, no meio do meu 
pensamento, meu marido pergun-
tou se o homem da cadeira que 
me acompanhou, não tinha que ter 
chegado já no portão de embarque 
me encontrar... Eu lhe disse que não, 
porque se ele olhar para o portão 
de embarque – o de número 12 – 
onde teríamos que embarcar, não 
tinha ninguém, nenhum movimento 
ou funcionário da TAM, nem parecia 
que sairia um voo dali nos próximos 
instantes e nem o avião havia ainda 
chegado naquele portão. Ele insistiu 

que o horário do voo estava muito perto e eu com um ar de supe-
rioridade, falei: “O homem disse que viria me buscar para embarcar, 
mas se você é tão esperto, pode ir até o painel de voos para verificar”.

Meu marido disse: “Vou”.... e desapareceu. Em 2 minutos 
ele voltou com a cara desfigurada e só me disse: “Portão 4C 
- ÚLTIMA CHAMADA !!!”

Nem pudemos nos despedir do casal chileno que estávamos 
conversando. Estávamos aguardando no Portão 12, e o voo foi 
transferido, sem que nos informassem, para o Portão 4C... que 
ficava muito longe, em um nível abaixo de onde estávamos, e eu 
numa cadeira de rodas que agora era quase uma ambulância... 
saímos correndo pelo saguão, pedindo licença como loucos num 
aeroporto repleto de gente. E um corre, corre estava formado, 
gente correndo de um portão para outro, uma confusão !

Naquele momento, rezei para que o elevador funcionasse. 
Finalmente chegamos no tal Portão de embarque. Havia uma fila 
enorme de pessoas aguardando pegar um ônibus que levaria a 
todos para o avião. Fui com raiva falar com o encarregado do voo. 
Ele me olhou com muita paz e me disse: “agora vamos pegar 
um transporte especial para você, que está na cadeira de rodas”.

Respondi: “Não... você não vai fazer isso não”, respondi muito 
irritada. “Vou pegar esse avião andando, devagarzinho, subindo 
a escada, porque vocês já me deixaram abandonada no Portão 
12 uma vez e não vou ficar abandonada uma segunda vez no 
outro lado do aeroporto”.

 Quando disse isso, o homem me olhou de outro jeito. Eu, 
agora tranquila porque tinha mais de 100 pessoas fora do avião, 
queria que ele me escutasse. O homem não deu muita impor-
tância para a minha reclamação. Quando finalmente subi no 
avião, minha poltrona tinha sido ocupada por outra pessoa. Então 
sem me preocupar caminhei com passo firme para primeira 
fileira, aquela do bulkhead, aquela que é mais cara, e me sentei 
contente com meu marido só esperando que alguém viesse me 
fazer algum questionamento. 

Dentro de uns 10 minutos, no máximo, veio uma aeromoça 
para me dizer que uma senhora com sua filha tinham compra-
do aqueles assentos em que estávamos e que essa fileira era 
reservada só para quem pagava por ela. 

Eu já estava esperando a tal mulher com a filha... até para in-
crementar essa história com mais essa encrenca. Mas a mulher 
nunca apareceu. 

Nélida Barbeito nasceu e mora em Buenos 
Aires (Argentina) e é licenciada em turismo pela 
Universidade de Salvador, na Argentina. É gradu-
ada pela Universidade de Calgary, em Alberta, no 
oeste de Canadá. Tem uma deficiência motora, 
usa bengala para andar e cadeira de rodas ou 
scooter para grandes percursos, como aeropor-
tos, por exemplo. Assessora empresas e hotéis 
em  negócios e soluções de acessibilidade e 
capacitação profissional em recursos humanos. 
Atualmente cursa pós-graduação em Acessibili-
dade na UIC de Catalunya/Espanha. 

Final da história, minha viagem com tudo isso, acabou sendo 
super confortável na fileira do bulkhead, com espaço maior para 
as longas pernas do meu marido e para meu zangado humor. 
Enfim, não reclamei, pois afinal eu já tinha conseguido pelo menos 
embarcar no avião.

Mas agora, mais tranquila, eu me pergunto: “se eu tivesse perdido 
o voo por toda essa confusão e descaso da TAM ? O que iria acon-
tecer ? Quem iria pagar minha passagem no próximo avião ? Afinal, 
o passageiro é responsável por chegar ao Portão de embarque, é 
verdade,  mas também é super certo que a companhia aérea é 
a responsável por ao menos informar ao passageiro em cadeira 
de rodas – já que eles disponibilizam esse serviço – se o Portão 
de embarque mudou. Eles tem que cumprir com o prometido e 
vir a buscar a pessoa.

Conclusão
Nunca confie cegamente nos procedimentos de uma companhia 

que cresce tanto e multiplica seu público usuário e seus funcio-
nários todos os anos.

Sempre esteja antes no aeroporto, com antecedência. Fique aten-
to por sua conta se o voo mudou ou não de Portão de embarque.

Combine sempre com o funcionário que vem apanhá-lo com a 
cadeira de rodas da companhia, o que vá a ser feito e informe a 
ele se você fará a viagem sozinho/a. Procure sempre  ficar perto 
de um funcionário para que possa perguntar suas dúvidas. 

Saiba que as pessoas com mobilidade reduzida, assim como aque-
las que viajam com crianças, fazem um pré-embarque, geralmente 
mais cedo que o resto dos outros passageiros convencionais do avião.
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Andar de bicicleta, ajoelhar, agachar ou sentar com as pernas dobradas … agora, 
tudo o que envolve a flexão de joelho volta a ser confortável: através do inovador 
Sistema Aerolink Ottobock, que permite o uso de válvula de expulsão ou bomba 
de vácuo Harmony, com segurança na suspensão abaixo do joelho, dispensando o 
uso de joelheira de vedação.

Sistema Aerolink Ottobock
Agora seu joelho é totalmente livre.

Outras características do Sistema Ottobock Aerolink:
•	Deixa o joelho livre, diminuindo o suor e odor;
•	Melhor circulação sanguínea no coto, deixando-o mais saudável;
•	Maior conforto, segurança, confiança e qualidade de vida;
•	Diminui irritações na pele, coxa e joelho.

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br Assista ao vídeo do 
Aerolink no Youtube

Anuncio_Aerolink_RevistaReacao_210mmx280mm_2014.indd   1 25/09/2014   16:40:49
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Andar de bicicleta, ajoelhar, agachar ou sentar com as pernas dobradas … agora, 
tudo o que envolve a flexão de joelho volta a ser confortável: através do inovador 
Sistema Aerolink Ottobock, que permite o uso de válvula de expulsão ou bomba 
de vácuo Harmony, com segurança na suspensão abaixo do joelho, dispensando o 
uso de joelheira de vedação.

Sistema Aerolink Ottobock
Agora seu joelho é totalmente livre.

Outras características do Sistema Ottobock Aerolink:
•	Deixa o joelho livre, diminuindo o suor e odor;
•	Melhor circulação sanguínea no coto, deixando-o mais saudável;
•	Maior conforto, segurança, confiança e qualidade de vida;
•	Diminui irritações na pele, coxa e joelho.

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br Assista ao vídeo do 
Aerolink no Youtube
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