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A

queles que leram o editorial que escrevi neste mesmo Anuário, só que do ano passado, vão se
recordar das minhas “previsões” para o ano de 2014. Nele, eu dizia que 2014 seria um ano que
passaria muito rápido, em função dos eventos – Carnaval – Copa – Eleições – e que também
seria praticamente perdido comercialmente falando, onde o mercado como um todo passaria por grandes
dificuldades, retração etc... Pois é, infelizmente, não errei. Acho até que minhas previsões foram “brandas”
demais, levando em conta o estrago que 2014 fez em vários setores da economia e da política em nosso País.
Pelo menos 2015 não tem nenhum evento previsto, nada além das “mazelas” normais do dia a dia que
vamos enfrentar. Agora já sabemos os resultados das Eleições, o Carnaval é no comecinho do ano, em
fevereiro, os feriados em 2015 serão menos de 10 durante o ano e as Olimpíadas e Paralimpíadas serão
só em 2016. Então, pelo menos teremos em 2015, a chance de trabalharmos e produzirmos mais para
fazer dele um grande ano !
Isso é o que Todos nós esperamos... porém, preparem-se, pois nem tudo serão flores nesse ano de
retomadas.
Em 2015 teremos várias mudanças nos governos – federal e estaduais – que influenciarão diretamente
nossas vidas, tanto para o bem, como para o “não tão bem assim”... Já finalizamos 2014 com os preços de
praticamente TUDO sendo reajustado e subindo de forma assustadora. Será que existe mesmo alguém,
fora o Governo Federal, que acredite que no Brasil não temos inflação voltando ?!?!
Os preços de produtos nas lojas e a matéria-prima subiram e estão subindo demais... só que o mercado
não está conseguindo acompanhar. Essa inflação pode gerar dentro de algum tempo, uma retração ainda
maior do mercado. E isso é perigoso.
No início do ano de 2015 assumirão novos ministros, uma nova equipe econômica – que ao que parece, pelo menos na teoria, será composta por profissionais de mercado e não teóricos – e isso pode dar
novos rumos e mais segurança ao mercado. Também assumirão os novos governadores de Estado e seus
respectivos secretários de fazenda, que serão os novos componentes do CONFAZ, e assim, quem sabe,
com um CONFAZ refeito por cabeças novas, consigamos fazer com que seja votado o REAJUSTE do valor
teto para a compra do carro 0KM por pessoas com deficiência, saindo afinal dos atuais R$ 70 mil – desde
2009 – sendo finalmente reajustado pelo índice inflacionário de 2009 até os dias de hoje. Até porque, já
não se consegue comprar quase nada com esse valor, visto o aumento dos automóveis nos últimos 5 anos.
Inclusive tivemos uma recente reunião do CONFAZ em São Paulo, no início de dezembro, onde o tema
do reajuste do valor teto estava na pauta. Mas, como sempre, dois estados da Federação foram contrários
ao reajuste e nada mudou. Volto a salientar que o CONFAZ deve decidir por UNANIMIDADE e como diz o
ditado, parece mesmo que “toda unanimidade é burra”... Se vivemos num País “democrático”, deve vencer
a “maioria” e não a unanimidade, concordam ? Pois é... mas infelizmente, não é assim que pensam nossos
governantes. Por isso me pergunto e repasso essa dúvida para Vocês, amigos leitores: “será que vivemos
mesmo numa democracia no Brasil ? Ou será que o que vivemos é uma ditadura branca ? Uma ditadura
disfarçada ? Será ?”.... Bom, pode ser coisa da minha cabeça, mas vale a pena pensarmos um pouco, analisando os fatos. Porque contra fatos, não há argumentos, não é verdade ?
Enfim, teremos então em 2015 a chance de RETOMARMOS as rédeas do nosso setor. Fazer com que
o ritmo dos negócios retorne ao normal, ajudando a economia a girar. Muitas mudanças estão por vir, mas
cabe a Nós darmos os primeiros passos para que elas aconteçam e que sejam boas para Todos !
Temos que levantar nossas cabeças, olhar para frente, com OTIMISMO, garra e força de vontade... vontade
de crescer, produzir e fazer acontecer. Estamos juntos nessa missão !
Boas Festas, muita saúde e paz a Todos... e um Feliz 2015 !!!

“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor...
Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos... Quanto melhor é
adquirir a sabedoria do que o ouro !...”
Provérbios 16:1, 3 e 16
twitter.com/revista_reacao

facebook.com/reacaorevista
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Vendas da marca desafiam
retração no mercado !

As expectativas são de que 2014 feche
com uma retração de 10% nas vendas
do mercado automobilístico. Apesar das
ações intensas de varejo e das oportunidades proporcionadas pelo Salão do
Automóvel, realizado em São Paulo no
final de outubro, o estoque da indústria
em fins de novembro chegava a 40 dias,
número elevado e bastante acima dos
anos de 2012 e 2013.
Mesmo nesse mercado conturbado,
a Toyota cresceu: “turbinados pelo estrondoso sucesso do Novo Corolla e pela
consolidação do Etios, subimos 9% em
volume de vendas contra queda de 8%
do mercado em geral, entre janeiro e
outubro de 2014, comparando com o
mesmo período de 2013. No mês de
outubro em especial, com eleições e tudo,
vendemos mais de 20 mil unidades, com
7.400 Etios, dois recordes
para nossa marca”, comemora Rubens Santini,
Gerente de Vendas Diretas.
Ele afirma que, especificamente para o segmento
de Pessoas com Deficiência, a Toyota conseguiu superar o próprio desempenho: “até outubro de 2014, vendemos uma média de
500 unidades/mês, 25% maior que as
400 unidades mensais de 2013. Esse
desempenho não se deve só ao Corolla.
O Etios vai aos poucos conquistando os
clientes do segmento e a Hilux SW4 caminha com o significativo volume de 120

unidades/mês”, contabiliza Santini.
O modelo preferido do público PcD é,
sem dúvida, o Corolla. Isso vem desde o
“Corolla BR”, produzido no Brasil até 2002,
passando pelo “case” de vendas que foi o
Novo Corolla produzido a partir do modelo
2003, chegando ao atual modelo 2015.
“A expressiva demanda para o modelo
GLi CVT, que atende o limite de preço
para isenção de IPI e ICMS, nos levou a
direcionar produção para a versão, visando o atendimento em tempo razoável e
compatível com o vencimento das isenções. Temos também fila de espera para
as versões XEi e Altis (que não possuem
isenção de ICMS ), o que atesta a mais
do que excelente aceitação do veículo”,
explica o Gerente.
O Programa Toyota de Inclusão, intensificado em 2002, está consolidado
no segmento. “Continuamos procurando
proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência de compra e propriedade. Tanto quanto nos diversos segmentos
de clientes em que atuamos, nosso maior

desejo é criar ‘Toyota Fãs’ entre as pessoas com deficiência e seus familiares.
Clientes que se sentirão à vontade para
defender nossa marca, que não trocarão
por outra, que se apaixonarão pelos nossos veículos”, afirma.
Atualmente são 151 Concessionárias
da marca em todo o Brasil, todas aptas
ao atendimento, tanto no aspecto de
acessibilidade física quanto no fornecimento de informações para a aquisição
dos produtos, inclusive para obtenção das
isenções. A Equipe de Vendas é treinada
permanentemente. “Nossos projetos de
desenvolvimento de produtos incluem
a disponibilidade de veículos que se
adequem a esses clientes. Procuramos
nos ajustar sempre às exigências governamentais para estarmos presentes no
segmento. Temos estrutura interna e na
Rede visando a tranquilidade das pessoas
com deficiência que nos procuram. Com
o ano cheio do Novo Corolla, a perspectiva é de incrementar no mínimo em 10%
o volume de vendas as Pessoas com
Deficiência em 2015. Temos a certeza
que será um ano perfeito para ampliar o
número de Toyota Fãs!”, finaliza Santini.
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Tatiana Rolim
Psicóloga, escritora, palestrante, consultora de inclusão e modelo. A Revista Reação encerra com ela a série de entrevistas
iniciada na Edição Nº 91 (março/abril/2013), em que apresentamos entrevistas com alguns de nossos colaboradores
de mais longa data. Tatiana, que está conosco há cerca de 10 anos, encerra essa série de entrevistas especiais.

Revista Reação - Como psicóloga você
já atendeu muitas pessoas com deficiência. Quais os principais problemas que
você identifica?
Tatiana Rolim - Considerando a ética da

profissão, sem dúvida fatores relacionados a
família, ao impacto da deficiência, o momento da notícia, os agravos psíquicos, as fases
emocionais enfrentadas pelos pacientes, as
terminologias para deficiências, a contemporaneidade do assunto, bem como a visão
biopsicossocial, demandas da sexualidade,
empregabilidade, células tronco, pesquisas,
resultados e expectativas de pacientes, são
aspectos importantíssimos entre outros tantos sob um olhar completo do individuo,
que o profissional da área de saúde e reabilitação precisa estar capacitado e buscar
aperfeiçoamento. Isto é fantástico, não vejo
a hora de poder escrever também sobre
tudo isto !
RR - Você também já trabalhou com
mulheres e crianças vítimas da violência.
O grupo com deficiência é mais vulnerável em relação ao problema ?
TR - Tema extremamente importante, pois
os estudos até pouco tempo atrás não colocavam o grupo de pessoas com deficiência na
visão da vulnerabilidade, havia poucos relatos,
registros e denúncias, e quando acontecia caia
num certo descrédito. É uma outra área que
pretendo escrever tecnicamente, pois é muito
carente de referências. Fiz especializações na
USP e a literatura extensa sempre deixava a
desejar. Uma das questões que busquei quando atuei na área foi de, emergencialmente,
termos a delegacia da mulher acessível e na
época tinha uma delegada excelente que me
via como profissional e respeitava minhas
considerações, assim o trabalho em equipe
fluía. Também adequamos o formulário de
atendimento e essas são dicas que já servem
para todos os profissionais que estão lendo
esta matéria. Temos uma responsabilidade
muito grande e o olhar deve ser amplo. A
violência contra a pessoa com deficiência
ocupa não somente os lares, mas o

mercado de trabalho, a sociedade também. As
medidas protetivas em caso dessas pessoas
também são consideráveis e o fortalecimento
para a denúncia e o empoderamento da vítima
são essências para o sistema funcionar. Sem
dúvida, o poder de nosso exercício como cidadãos, que fiscaliza as leis e exige a democracia,
também é fundamental. No que tange à violência contra a criança e o combate à pedofilia,
foi um longo período de trabalho, com resultados significativos na região de Osasco/SP.
Me afastei da atuação em um momento de
escolha pessoal, para esperar minha filha e
viver a gestação com outra energia de trabalho
e então foquei nas palestras e projetos para
Terceiro Setor e, claro, as páginas da doce
espera da gestação !

Foto Kica de Castro

E

m 1995, com 17 anos, ela participava
de um passeio ciclístico na cidade onde
morava e continua até hoje, Franco da
Rocha/SP, quando foi atropelada por
um caminhão. Depois de dois meses
passando por várias cirurgias, coma, reanimações
e riscos eminentes de morte, Tatiana finalmente
voltou à vida. Todo esse processo foi descrito em
seu primeiro livro: “Meu andar sobre Rodas”.
O segundo livro escrito por ela, conta uma
outra história, também fundamental: “Maria de
Rodas - Delícias e Desafios na Maternidade de
Mulheres Cadeirantes”, em que, com a participação de outras mulheres também cadeirantes
e mães, conta sua experiência. Tatiana é mãe
de Maria Eduarda, a Mahe, que está com 4
anos e meio. A insistência em escrever mais
sobre a gestação e o desenvolvimento da
filha a fez continuar expondo suas histórias
nas redes sociais: https://www.facebook.com/
MaesCadeirantes?ref=hl.
Foi pensando nas mães como ela, que
atuante e militante na causa, até desenvolveu
um PL - projeto de lei – que está no Senado
para apreciação sobre o parto humanizado da
mulher com deficiência.
Psicóloga de formação, sempre trabalhou
pela inclusão, escolhida até para carregar a
tocha Olímpica em 2004. Por conta disso,
patenteou uma bonequinha cadeirante conduzindo a tocha que espera parceiros para ser
produzida em larga escala. Sua empresa – a
TRinclusão – foi formalizada em 2012, mas
desde 1998 ela já treinava gestores, informalmente, sobre a Lei de Cotas e a inclusão no
mundo do trabalho. Assim, vamos conhecer
um pouco mais da profissional, da mãe e da
mulher Tatiana Rolim:
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breve (mais uns 10 anos, eu acho) teremos um
outro olhar sobre a empregabilidade e suas modalidades de emprego para pessoas com deficiência. Temos muito a conquistar ainda, mas
não podemos desanimar. A geração anterior
à minha, referenciada por pessoas importantes do movimento, conquistou muitas coisas,
muitos avanços que foram aproveitados pela
minha geração. Minha meta é juntar pessoas
nesta geração e deixarmos grandes avanços
para as próximas, porque algumas deficiências
podem ser erradicadas, mas outras existirão
ainda por bom e longo tempo: as deficiências neurológicas, doenças desmiliezantes ou
degerativas, AVCs (comumente chamados de
derrames), TCEs (traumatismos crânioencefálicos), anoxia pós-parto e outras tantas, ou seja,
as deficiências não acabam, então temos que
construir um mundo melhor.

RR - Depois de tantos anos trabalhando com o segmento, em sua opinião,
quais os avanços mais importantes que
o Brasil teve em relação à inclusão de
pessoas com deficiência ?
TR – Nossa ! Se eu contar, tenho certeza que um monte de gente vai acreditar: a
acessibilidade no transporte coletivo em SP !
Foram anos de luta, de reuniões, de um exercício terrível para conseguirmos mudarmos a
cultura, fazer a lei existir e a atitude acontecer.
Participei das Conferencias Nacionais e a cada
ano temos propostas direcionadas para sanar
tantas dificuldades impostas pelo sistema. A
outra conquista, em nível Federal, é a questão
da empregabilidade: sem a Lei, infelizmente,
nada teríamos, mas assim como lutamos, nos
unimos para termos hoje o mínimo de direito
ao acesso ao transporte público, sei que em

RR - Especificamente em relação ao
trabalho, já que você tem uma consultoria nesse sentido, quais os principais
problemas enfrentados por quem procura
uma colocação ? Ainda há resistência
por parte das empresas, apesar da Lei
de Cotas ?
TR - Infelizmente vivemos o duplo lado da
marginalização e da inclusão, onde através da
Lei de Cotas temos um cenário que inclui, mas
exclui. São corporações que apostam em tanta
capacitação que deixam de fora os profissionais
sendo capacitados, e depois desprezados. Chego a dizer que daqui a pouco ninguém mais será
contratado porque estará capacitado demais,
contradizendo a história de pouco tempo atrás,
em que ninguém estava capacitado. Ou seja,
cada hora é uma desculpa para não contratar:
seja o perfil de vaga exigente demais, restrições dos tipos de deficiências que tornam-se

algo discriminatório e condenável, passível de
denúncias, por ser tão grave quanto anunciar
que empresa “x” só contrata pessoas jovens
e bonitas. A empresa que rotula o tipo de deficiência está sendo tão discriminatória quanto
essa. Precisamos de maior aplicabilidade da lei,
maior fiscalização e ação da pessoas com deficiência, não digo como empresária da TRinclusão,
afirmo isto como pessoa com deficiência, que
aposta na causa, na união do grupo em prol
de direitos garantidos ! As empresas possuem
sim, algumas limitações, muitas impostas por
mitos que quebramos com nosso trabalho
de treinamentos e palestras, por outro lado
há também o perfil de algumas pessoas com
deficiência que seguem o modelo assistencialista, imaturidade profissional, dificuldade de
relacionamentos com hierarquias, superproteção familiar e dificuldade em contextualizar-se
na sociedade contemporânea, que é dinâmica,
ativa e competitiva. Ou seja, temos muito trabalho a fazer daqui para frente ! Em casos de
exceção, há empresas que fazem o beabá da
inclusão profissional sem grandes sacrifícios
e atingem sucesso em respeito à diversidade
humana, trazendo grandes resultados à cultura
corporativa.
RR - Em suas palestras pelo Brasil,
qual a visão sobre as pessoas com deficiência que você passa ?
TR - Entrego uma visão fortalecida às pessoas com deficiência e esta é a imagem que
deixo onde passo, reafirmando que a vida
não acaba quando chega uma deficiência, seja

entrevista

ela como for, ou se chega, ou se nasce com
deficiência, se é visual, física, auditiva etc...
há sempre caminhos e o meu caminho eu
reconstruí sobre RODAS. Poderia ter sido sobre
muletas, sobre próteses, sobre bengalas... O
mais importante é poder acreditar que sonhos
não nascem nas pernas ou nos sentidos, sonhos e desejo de realizá-los nascem dentro
da gente, sem ordem, sem localização efetiva, talvez neurologicamente sim, mas eles
ocupam a subjetividade do indivíduo e não
seus membros, seus sentidos, muito menos
suas partes íntimas. Sempre faço questão de
acentuar isto também, clarificando que temos
uma vida normal em todos os aspectos, considerando a particularidade de cada deficiência.
RR - Quais são as próximas lutas que
o segmento deve desenvolver no futuro ?
O que falta conquistar ?
TR - Bom, já temos uma lista gigante de
conquistas e uma mais extensa ainda de propostas levantadas em Conferências Nacionais.
Vem agora a incrementação da Declaração da
ONU com todas as suas diretrizes focando
na funcionalidade e não nas deficiências das
pessoas, trazendo com isto com grande avanço no que diz respeito a deficiências, como
integrabilidade da pessoa. Temos um próximo
ano político em breve, que precisamos ter um
olhar da nossa responsabilidade em cobrarmos
aquilo que foi proposto no sentido de politicas
públicas para pessoas com deficiência. Mais
do que isso, temos diante das conquistas já
atingidas, a necessidade de mantermos “o olho
no gato” no sentido de saber a continuidade

Ilustração feita pelo artista capixaba, Ricardo Ferraz, em homenagem à maternidade de Tatiana Rolim.

das ações. Isto é muito importante para não
haver retrocessos.
RR - E seus projetos pessoais ?
TR - Tenho muitos, tenho inclusive o próximo livro previsto agora para dezembro, cujo
tema é voltado para o RH na missão de contração de profissionais com deficiência. É escrito
em parceria com outros autores e por iniciativa
de OAM - Obreiros do AMor e Misericordia.
Estão previstos também textos durante o ano,
ações inclusivas, viagens, TV e eu agora estou
forte com uma campanha a favor dos taxistas
para serem treinados. Se antes brigávamos
pelo acesso ao transporte coletivo, hoje a briga se estende às companhias aéreas e aos
taxistas que se recusam conduzir cadeiras de
rodas, cães guias e até oxigênio. Já fiz até uma
pesquisa nas redes sociais e estou em vias
de aproximação com a categoria, é um grande projeto para bons resultados ! Que venha
2015 que estou colhendo e plantando ações
! E eu, pessoalmente ? Sou uma mulher determinada, realizada como profissional, como
mãe e amiga, sou uma pessoa tipicamente
aquariana e ansiosa, cheia de sonhos, muitos
deles realizados diante da realidade. O último
foi na base da ilusão de um relacionamento
falso, mas que me livrei em tempo. Nunca
me imaginei vítima da própria demanda que
eu atendia na delegacia de mulheres. Estou
bem... Isto é a certeza de que quando temos
conhecimento somos fortes o suficiente para
lutar pelos nossos direitos e que diante de

qualquer situação nunca podemos calar, temos
que ser fortes, determinadas e denunciar. Assim, que venha realmente 2015... deixando o
grande aprendizado, sensibilizando, orientando
e oportunizando o acesso à informação a todas
as pessoas com e sem deficiência.
RR - Aproveite para deixar sua mensagemaos leitores da Revista Reação !
TR - Claro que não posso deixar de dizer que a TRinclusão também faz a inclusão
através do trabalho, então envie seu currículo
para nossas vagas (www.trinclusao.com.br).
Ao leitor, a minha enorme satisfação em ser
reconhecida como escritora. Que despropositadamente, através das palavras, atinjo universos,
vidas, famílias e entrego a minha história, a
minha ficção e a certeza de que tudo é realmente possível, de que TUDO VAI DAR CERTO !
Um feliz 2015 a todos, nos vemos por aqui !
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Autoescola especializada
planeja crescimento

Boa notícia para quem sonha em aprender a dirigir: a Javarotti anuncia que vai
inaugurar mais 3 unidades em 2015, que
vão se somar às 9 já existentes. Uma referência quando se fala em autoescola para
pessoas com deficiência, a empresa, que
começou a funcionar em 1992 para treinar condutores em geral, procura sempre
inovar e vem conquistando um número
cada vez maior de alunos.
A procura tem sido bastante significativa
e vem aumentando
ano a ano, como
informa a diretora
Luciana Santana
Habib. Ela destaca
um novo nicho de
atendimento, focando a carteira profissional para motorista. Muita gente ainda
desconhece que a legislação permite a
pessoas com deficiência obter uma carteira
nessa categoria, mas a procura já aumentou, consideravelmente. “Além do ônibus
adaptado, temos agora o ônibus automático, podendo atender a outras deficiências
também”, informa Luciana.
Um dos pontos de destaque é o treinamento dos instrutores, feito quase diariamente. Isso se explica porque a autoescola
visa sempre o melhoramento contínuo. Por

causa da excelência do trabalho, são realizadas várias palestras em entidades que solicitam a participação de especialistas sobre
o tema. Afinal, a Javarotti trabalha com um
desejo muito especial das pessoas com deficiência física, auditiva ou nanismo: o desejo
de ser independente e tocar a própria vida. A
possibilidade de ir e vir por conta própria tem
papel fundamental nesse objetivo. “Todo o
sucesso da Javarotti atribuímos ao trabalho
intenso, à dedicação e constante aperfeiçoamento dos serviços que prestamos, onde
a maior fonte de indicação vem de nossos
próprios clientes”, garante a diretora. A autoescola não é exclusiva para pessoas com
deficiência, mas eles representam cerca de
90% do movimento. Quem quiser poderá,
também, ter assessoria para processos de
isenção na compra de um veículo 0KM, porque a Javarotti mantém uma rede de despachantes parceiros
especializados. “Procuramos sempre o
aperfeiçoamento de
nosso atendimento
ao cliente”, afirma
Luciana.
A diretora faz
questão de deixar
um recado àquelas
pessoas que ainda

não se decidiram a aprender a dirigir: “vocês têm o direito de ter medo e preocupação, porém não desistam. A vida está
aí, cabe a vocês procurar profissionais que
estejam dispostos a realizar um bom trabalho com paciência, profissionalismo e
dedicação”, enfatiza Luciana, deixando ainda um último lembrete: “nós da Javarotti
amamos o que fazemos e acreditamos no
potencial de cada cidadão que entra em
nosso estabelecimento. Por isso, faça-nos
uma consulta referente à sua sequela e
conheça nossos serviços”, finaliza.
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Especialista em linha esportiva aposta
nos lançamentos e amplia vendas

Em um ano em que o Brasil foi marcado por grande contenção no crescimento
da indústria, a Jumper Equipamentos, com
sede em Rio Claro/SP, aumentou o número de funcionários em 30%, tanto no
departamento fabril como no comercial. A
expansão é resultado de um crescimento
nas vendas de 45% em relação a 2013 e
foi necessária para a manutenção da qualidade e do prazo de entrega.
O bom desempenho, de acordo com a diretora Carolina
Kobylanski, se deve tanto
à linha WCMX, a principal da
empresa, como aos lançamentos de novos modelos.
“Um dado interessante foi o aumento de
vendas de cadeiras em titânio. Já estavam
disponíveis no mercado há alguns anos,
mas a procura em 2014 foi muito maior,
isso significa, diretamente, que cada vez
mais o consumidor brasileiro tem investido
em produtos de grande tecnologia”, explica.
Durante a Reatech, feira realizada em
abril, em São Paulo/SP, a empresa lançou a
cadeira de rodas Free Running, para o dia a

dia, com tamanhos padronizados em P, M,
G ou GG. São cadeiras de rodas monobloco
com valor acessível – R$ 1.999,00 – mantendo a qualidade Jumper. A cadeira POP
da Jumper vem com o quadro reforçado
em alumínio aeronáutico, disponível em
duas cores de quadro e quatro cores de
componentes.
No ano também foram lançadas cadeiras de rodas esportivas: ProAction, para uso
profissional em pistas de skate; Bilbo, para
esgrima; Swat, para Tenis; Dancing Wheels,
para dança esportiva e artística; Volant, para
Badminton; HBMX para Handbike e Besser
para Basquete.
“A HBMX é a primeira handbike nacional
com o quadro em alumínio aeronáutico e já
está sendo usada pelo atleta Pedro Henrique
Amorim, tanto em ruas de asfalto, como em
ruas de terra. Estará disponível para compra
a partir de janeiro de 2015”, conta a diretora.
“Outra grande novidade é a Besser, que
chegará ao mercado com o quadro em alumínio e em titânio, proporcionando maior
resistência, leveza e agilidade para os atletas
de elite da primeira divisão”, afirma Carolina.

A proximidade com o esporte leva a Jumper a patrocinar muitos atletas e, por isso, vem
formando um “Dream Team”, o time dos
sonhos do paraesporte: o “JumperTeam” !
Dele já fazem parte: Pedro Henrique Hardcore Sitting; João Lucas Takaki - Ator
e atleta mirim de Hardcore Sitting; Marcelo
Yuka - Músico, compositor, palestrante e
poeta; Yves Carbinatti - Lutador de jiu-jitsu,
primeiro árbitro cadeirante de lutas e embaixador do Jiu-Jitsu Adaptado no Brasil; Gelson
Silva - Jogador profissional de basquete sobre rodas, é Ala/Pivo da seleção brasileira;
Aline Rocha - Corredora em cadeira de rodas
é recordista brasileira e Studio Las - Cia. de
Dança em Cadeira de Rodas que atua na
área artística e esportiva.
“A perspectiva para 2015 é manter o
contato direto com nossos clientes, manter o
crescimento de vendas e fortificar a atuação
no mercado de cadeiras de rodas para os
esportes paralímpicos. Outro objetivo para
2015 é aumentar os atletas da Jumper
Team, continuar quebrando as barreiras e
tabus que os cadeirantes sofrem... tudo através do esporte adaptado”, garante Carolina.

informe publicitário

Empresa aposta em expansão do
mercado brasileiro
A italiana Focaccia completa, em janeiro
de 2015, um ano e meio de atividades no
Brasil. A empresa está instalada no município de Palhoça/SC, região da Grande
Florianópolis. A avaliação do diretor geral
Riccardo Focaccia é positiva: “acreditamos que o
mercado brasileiro de veículos adaptados está em
expansão e que o exemplo
das administrações públicas, que oferecem serviços de transporte
adaptado, estimule o setor privado e as
famílias também”, afirma.
Em 2014 a empresa participou da feira
Reatech, realizada em abril na capital paulista,
e aproveitou para lançar o seu site em português: www.focacciagroup.com.br. O ano
também foi de visitas a várias cidades para
apresentação da Plataforma Fiorella, um dos
principais produtos da marca.
O mercado brasileiro conheceu, antes
mesmo da Europa, o que Riccardo considera
a plataforma mais compacta do mundo, com
ergonomia e estética especiais. A capacidade
de carga é de 360 Kg e traz sistemas de
segurança inovadores, como o sensor de
anti-esmagamento, que evita que alguém
acidentalmente, possa se machucar no fechamento do braço hidráulico. A garantia do
produto – que tem até “crash-test” realizado
na Europa – é de 2 anos.
O diretor conta que estão sendo pesquisados valores, tecnologia e oportunidades
para verificar a viabilidade da produção da
plataforma no Brasil. “No momento, os volumes não justificam ainda o investimento,
no entanto, começamos a produzir alguns
componentes do suporte de transferência
Turbo Slide que, aplicado ao veículo, facilita
o transbordo da pessoas com mobilidade
reduzida”, explica.
Foram lançados mais dois produtos no
Brasil: o suporte de transferência Turbo Slide
e o guincho FWinch, que facilita o acesso das
pessoas em cadeira de rodas para os veículos
que utilizam rampas. Todos os produtos valorizam o design e a ergonomia, com encaixe
perfeito na estética do veículo.
Oficinas autorizadas no Brasil, também

receberam treinamento para trabalhar com
os produtos da marca em vários pontos do
País, como: Fortaleza/CE, Salvador/BA, Rio
de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Campinas/
SP, Curitiba/PR, Joinville/SC e Florianópolis/
SC, e ainda Porto Alegre/RS. A próxima etapa
será ampliar a rede de assistência e instalação, cobrindo também as áreas do Oeste e
Norte do País.
“Nos últimos meses reforçamos os nossos
laços com as montadoras para a produção
de veículos com piso baixo. Recentemente,
na feira de Bolonha (Itália) – Exposanità – foi
apresentado o nosso New Doblò, aprovado
pela Fiat. Nessa direção pretendemos ampliar
os nossos esforços para oferecer aos brasileiros uma gama mais ampla de produtos.
Todos com a mesma garantia de qualidade,
segurança, ergonomia e estética da marca
Focaccia, e exigidos pelos mais altos padrões
internacionais”, afirma Riccardo.
Para ele, 2015 será um ano de consolidação dos contatos realizados: “o tema da
acessibilidade é cada vez mais presente nas
ações dos governos federais, estaduais e
municipais. Muito ainda está para ser feito,
mas acreditamos que o Brasil está no bom
caminho, sobretudo se comparado com os
países vizinhos. Falta desenvolver o segmento
do transporte familiar, mas a limitada tipologia de veículos comercializados no Brasil
nos quais se pode instalar uma plataforma
elevatória, ainda inibe bastante essa fatia de
mercado”, explica.
A empresa Focaccia Group continua crescendo na Europa, com as sedes na Itália e
na Suíça, mesmo numa situação geral de recessão econômica naquele continente. “Isso
nos anima a continuar no percurso e confirma
que investir em inovação e tecnologia de
ponta, também no setor do transporte acessível, retribui o esforço econômico realizado”,
garante o diretor.
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por Romeu Kazumi Sassaki

Inclusão: desenvolvimento
com tecnologia

O

tema central do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, escolhido para ser
trabalhado entre 3/12/14
e 2/12/15, é “Desenvolvimento Sustentável: O Compromisso da
Tecnologia”.
Assim, teremos 365 dias seguidos para
avançarmos na luta pela implementação de
políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável, tendo como questão transversal a inclusão das pessoas com
deficiência na sociedade e como recurso
principal a tecnologia.
Comecemos estes 365 dias esclarecendo o significado dos termos envolvidos no
tema de 2014, de acordo com inúmeros
eventos promovidos pela Organização das
Nações Unidas (ONU), com a participação
de milhares de pessoas de todos os países-membros ao redor do mundo nas últimas
décadas, e com textos referenciados neste
artigo.
O conceito “desenvolvimento” nos
remete à ideia de crescimento econômico
de um país, de uma região do globo ou
de todos os países, crescimento esse que
“pode ser medido com base no Produto
Interno Bruto” (WERNECK 2005, p.55). Daí,
falarmos em “países desenvolvidos”, “países
em desenvolvimento”, “países subdesenvolvidos”, sob critérios econômicos.
Mas, o conceito de desenvolvimento que
nos interessa compreende os aspectos humanos e políticos, além dos econômicos.
Desenvolvimento humano é o “que inclui índices para avaliar melhorias na vida da
população, como educação de qualidade e
atendimento na área de saúde” e desenvolvimento político é o “que se refere aos
processos que garantem aos cidadãos exercer seus direitos civis, como escolher que
vai governá-los”, segundo Werneck (p.55).
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) - que o Brasil
ratificou em 2008 e promulgou em 2009
- reconhece que “... a promoção do pleno

PARTE 1
exercício, pelas pessoas com deficiência,
de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de sua plena participação na
sociedade resultará no fortalecimento de
seu senso de pertencimento à sociedade
e no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da
sociedade, bem como na erradicação da
pobreza” (Preâmbulo, letra “m”), o que nos
faz entender que o desenvolvimento que
desejamos avançar em cada país é aquele
em que as pessoas com deficiência estejam
exercendo plenamente seus direitos humanos e liberdades fundamentais.
Portanto, os aspectos “humano” e “social”
do desenvolvimento têm peso significativo
para se medir o índice de crescimento de
uma nação e são tão importantes quanto o aspecto “econômico”. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), criado
pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud) em 1990, é
o indicador mais conhecido, embora não
leve “em conta que as pessoas também
são sujeitos de desenvolvimento”, ainda
conforme Werneck (p. 55).
Da mesma forma, o conceito “desenvolvimento inclusivo”, que significa “desenvolvimento para todas as pessoas (com
ou sem deficiência)” e o conceito “desenvolvimento acessível”, que significa “desenvolvimento sem barreiras para quaisquer
pessoas”, estão explicitados na CDPD no
sentido de que os esforços nacionais para
o cumprimento da CDPD devem contar
com o apoio da cooperação internacional,
em parceria com organizações internacionais e da sociedade civil, inclusive obviamente as organizações de pessoas com
deficiência, de tal forma que “os programas
internacionais de desenvolvimento sejam
inclusivos e acessíveis para pessoas com
deficiência” (Artigo 32, 1-a).
Uma definição técnica de desenvolvimento inclusivo foi oferecida pelo
Banco Mundial, que diz: “Entendemos por
desenvolvimento inclusivo a elaboração e

implementação de ações políticas voltadas
para o desenvolvimento socioeconômico e
humano que visam à igualdade de oportunidades e de direitos para todas as pessoas,
independentemente de seu status social,
gênero, condições físicas, intelectuais ou
sensoriais e de sua raça. O conceito valoriza a contribuição de cada ser humano
para o processo de desenvolvimento, que
é concebido de forma ampla, superando os
limitados modelos assistencialistas que costumam caracterizar a luta contra a desvantagem e a pobreza” (in WERNECK, p.58).
O nosso país ressaltou, na CDPD, “a
importância de trazer questões relativas à
deficiência ao centro das preocupações da
sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento
sustentável” (Preâmbulo, letra “g”). O
aspecto “sustentável” do desenvolvimento
tem a ver com o “compromisso de assegurar oportunidades não apenas para as
gerações atuais, mas também para as gerações futuras, mediante a reposição de
capitais físico, ambiental, humano e social”,
também de acordo com Werneck (p.57).
O termo “tecnologia” abrange “tecnologia assistiva”, “ajudas técnicas” e “tecnologias da informação e comunicação”. O Brasil
se comprometeu a “realizar ou promover a
pesquisa e o desenvolvimento, bem como
a disponibilidade e o emprego de novas
tecnologias, inclusive as tecnologias da
informação e comunicação, ajudas
técnicas para locomoção, dispositivos e
tecnologias assistivas, adequados a
pessoas com deficiência, dando prioridade
a tecnologias de custo acessível” e “propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas
técnicas para locomoção, dispositivos e
tecnologias assistivas, incluindo novas
tecnologias bem como outras formas de
assistência, serviços de apoio e instalações”,
“facilitando às pessoas com deficiência o
acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e
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formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis e custo acessível” e “incentivando entidades que produzem
ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a
levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com
deficiência” (CDPD, artigo 4, 1-g e 1-h; artigo 20, caput “b” e “d”).
Mais ainda, o Brasil promoverá “a disponibilidade, o conhecimento e o
uso de dispositivos e tecnologias assistivas, projetados para pessoas com
deficiência e relacionados com a habilitação e a reabilitação” (CDPD, artigo
26, 3) e deverá assegurar a “proteção do direito das pessoas com deficiência
ao voto secreto em eleições e plebiscitos, sem intimidação, e a candidatar-se
nas eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar quaisquer
funções políticas em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias
assistivas, quando apropriado” (artigo 29, caput “a-ii”); “propiciando, de maneira apropriada, assistência técnica e financeira, inclusive mediante facilitação
do acesso a tecnologias assistivas e acessíveis e seu compartilhamento,
bem como por meio de transferência de tecnologias” (artigo 32, 1-d) e
fornecendo, “prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência,
todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência” (artigo
21, caput “a”).
Segundo a ONU (NAÇÕES UNIDAS 2014), o tema deste ano para o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência “é oportuno na medida em que
marca a conclusão da época dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio
(ODMs) em 2015 e o lançamento da era dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs)”. Os ODSs constituirão um dos três subtemas a
serem trabalhados em prol do desenvolvimento sustentável inclusivo, a saber:
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que Inclua a Deficiência.
Respostas à Redução do Risco de Desastres e Emergências.
Criação de Ambientes Favoráveis de Trabalho.
Continuarei este artigo na edição 102 desta revista.

Este foi o símbolo do Ano Internacional das
Pessoas Deficientes (1981) e da Década das
Nações Unidas para Pessoas Deficientes
(1983-1992). A partir de 1992, ele é o símbolo
do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado anualmente no dia 3 de
dezembro (Resolução 47/3, da Organização das
Nações Unidas, 37ª Reunião Plenária, em 14/10/92).
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nota
Sai sentença de
Oscar Pistorius

Um dos maiores atletas paralímpicos, o
sulafricano Oscar Pistorius, condenado pela
morte a tiros da modelo e sua namorada
Reeva Steenkamp, em fevereiro de 2013,
recebeu a sentença em 21 de outubro. Serão
5 anos de prisão em regime fechado.
Pistorius é biamputado, conquistou 6 medalhas de ouro no atletismo, principalmente
nos 100 m, 200 m e 400 m. Foi ainda o
primeiro competidor a correr com próteses
nos Jogos Olímpicos regulares, com competidores comuns.
A juíza Thokozile Masipa deu a sentença
pessoalmente, como é o costume em seu
país. Ele conseguiu se livrar da acusação de
homicídio doloso, que teria uma pena maior,
para homicídio culposo. Pistorius argumentou
que atirou através da porta na namorada, que
estava no banheiro, pensando que era um
assaltante. A promotoria pedia 10 anos de
prisão, enquanto a defesa tentou passar uma
decisão mais branda, com prisão domiciliar e
prestação de serviços à comunidade. Se tiver
bom comportamento, ele pode conseguir
uma redução do prazo. Segundo a defesa,
Pistorius precisa cumprir um sexto da pena 10 meses - para entrar com o pedido para ter
liberdade condicional. A promotoria diz que
será necessário um terço da punição - 20
meses - antes de ser solto. A juíza afirmou que
ele será acompanhado por um setor médico
e terá atenção especial no período em que
permanecer encarcerado.
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Conquistando o público com
opções de qualidade !

A Honda ainda não tem os números
fechados das vendas do ano de 2014, mas
o crescimento foi significativo na comparação com 2013. Para isso, colaborou o
lançamento dos novos Honda Fit, em abril,
e Honda City em setembro, modelos que
rapidamente alcançaram sucesso junto ao
público com deficiência.
A marca tem se notabilizado, por anos
seguidos, como uma das preferidas dos
clientes PcD. Para se ter uma ideia, foi a
que mais prêmios conquistou na escolha
do “Carro do Ano da Revista Reação”. Em
16 edições da pesquisa, realizada junto aos
leitores, de 1998 a 2013, a marca ficou
com a primeira colocação em 10 delas !
O supervisor de Vendas Especiais da
Honda Automóveis, Ricardo Rodrigues
da Silva, explica a preferência: “atuamos
neste segmento desde 1997, ano em que
iniciamos nossa produção em Sumaré/SP.

Desde o início, demos a atenção que o segmento necessitava, procurando atender as
necessidades do cliente no menor tempo
possível, disponibilizando nossos produtos
e o atendimento da nossa rede”.
No ano de 1997 foi criado o programa
Honda Conduz, que propõe um atendimento diferenciado para o segmento, auxiliando na aquisição de veículos 0Km. A
iniciativa inclui também o treinamento das
equipes de vendas, orientações com relação às isenções e informações detalhadas

sobre a preservação da garantia oferecida.
Em 2008 foi criada a Certificação Honda
Conduz, que reconhece as concessionárias
e pontos de vendas que possuem estrutura para atendimento a esses clientes.
“Manteremos nossos esforços para que o
Programa Honda Conduz continue sendo
uma referência no mercado, tendo adesão
de 100% da nossa rede”, garante Silva.
A marca Honda está presente no País
desde 1971, quando começou a importar,
e em seguida a produzir motocicletas em
Manaus/AM. Em 1992, com a criação da
Honda Automóveis do Brasil Ltda., a empresa entrou no mercado automobilístico
também por meio de importações e, a
partir de 1997, com a produção nacional
de automóveis em Sumaré/SP. Em 2013,
anunciou sua segunda planta de veículos,
em Itirapina/SP, com inauguração prevista
para 2015.
“Esperamos manter nosso ritmo de
vendas, buscando sempre atender bem
nosso cliente com nossos produtos e nossa
rede de Concessionárias”, diz o supervisor,
afirmando que o segmento é muito importante para a Honda: “Continuaremos
com nossos esforços objetivando melhorar
continuamente nosso trabalho”, enfatiza
Ricardo.
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Autismo & Realidade
Entidade busca e divulga conhecimento sobre o tema...

F

undada por um grupo de pais
em 2010, em São Paulo/SP, a
Autismo & Realidade se dedica a disseminar conhecimento
atualizado sobre o Autismo por
meio de campanhas, atividades e informação, além de motivar e orientar as famílias
na busca de diagnóstico, tratamento, educação e inclusão social para essas pessoas.
Faz parte de seu trabalho o apoio e divulgação de estudos científicos, treinamento e
capacitação de profissionais, realização de
congressos e levantamento de instituições
que atendem crianças, adolescentes e adultos com TEA - Transtorno do Espectro Autista, como também no desenvolvimento
de atividades voltadas às políticas públicas.
A comunicação e assistência da ONG
se dão pelo site www.autismoerealidade.
org que fornece informações atualizadas,
indicações de instituições para atendimento,
materiais para as famílias e profissionais,
além de editais para capacitação profissional
e para projetos inovadores na área. “Pensamos nesse formato para atingir o maior
número de pessoas do Brasil”, explica Joana
Portolese, coordenadora geral da entidade.

Para manter-se, a ONG recebe doações
para projetos específicos, além de se beneficiar de lei de incentivo. É possível se
associar pelo e-mail: contato@autismoerealidade.org.
Atualmente, de acordo com a coordenadora, são promovidas ações pontuais
para a conscientização do autismo como
a Corrida e Caminhada e a Iluminação de
monumentos ícones do Brasil na cor azul
- símbolo da luta contra o autismo.
A ONG investe na capacitação e informação de famílias e profissionais através de
workshops e participação em seminários e
congressos. Semanalmente são publicados notícias e artigos recentes no site. Há
ainda um grupo de pais que diariamente
trocam informações e experiências. Para
participar da rede, basta escrever para
os pais no e-mail:
autismoerealidade@
googlegroups
Como um de seus
principais objetivos é
disseminar conhecimento, a entidade
elaborou o primeiro

edital específico para Autismo no País, nas
áreas de pesquisa e capacitação. Foi criado
em 2011 o Prêmio Prof. Dr. Marcos Tomanik
Mercadante, homenagem a um dos fundadores da ONG, já falecido. Este ano a premiação foi no mês de outubro e os vencedores
foram: Prêmio Pesquisa – Ocitocina em
Adolescentes com Transtornos do Espectro
do Autismo - Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo/SP. Investigadora
Principal: Professoa Doutora Helena Paula
Brentani; Prêmio Capacitação – Evidências de
efetividade de um programa de capacitação
de pediatras e psicólogos para avaliação de
sinais e sintomas dos Transtornos do Espectro
do Autismo: um estudo colaborativo. Investigadora Principal: Professora Doutora Maria
Cristina Triguero Veloz Teixeira.
Para 2015, já está marcado entre os
dias 16 e 18 de abril, em parceria com a
Escola Paulista de Medicina, o “Congresso
Autismo na Vida Adulta: Ciência Sociedade e Realidade”, além da caminhada pela
conscientização, que geralmente reúne 4
mil pessoas na Ponte Estaiada, na zona sul
da capital paulista.

Financiamento em até 60 meses.
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Gastronomia para inclusão

O projeto existe desde 2006 na
capital paulista e foi idealizado pela
jornalista Simone Berti e pelo advogado Márcio Berti. Totalmente gratuito, ensina pessoas com Síndrome de
Down a cozinhar e ter autonomia na
cozinha. Os professores são chefes
renomados que atuam como voluntários. Depois do curso básico,
com aulas de 2 horas, uma vez por
semana, há também possibilidades para o desenvolvimento de uma
carreira como auxiliares de cozinha
e garçons. A capacitação acontece
após esse curso, por indicação dos
organizadores. “Na aula em que a
receita é feita, o chef convidado observa quais alunos levam mais jeito
para a coisa e acabam orientando
os familiares sobre a capacitação.
Caso haja interesse, o jovem é direcionado para a turma, onde aprende
desde noções de gastronomia até
como atender bem e servir os clientes. As aulas acontecem no período
da manhã e duram um mês”, explica Simone. Os cursos fazem muito
sucesso e estão sempre lotados.
Para 2015, por exemplo, os organizadores não prometem abrir novas
vagas para alunos nem para chefs
voluntários. “Estamos em busca de
patrocínios e parceiros para esse
projeto”, explica Simone. Para mais
informações: http://chefsespeciais.
blogspot.com.br/.

Instituto Olga Kos lança calendário com famosos
O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, na capital paulista, atende
pessoas com deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down.
Este é o segundo ano que lança um calendário especial: são 13 pessoas
famosas, uma para cada mês do ano e o 13º para a página dos patrocinadores. Os convidados posaram ao lado de alunos da instituição que participam dos projetos de artes e esportes. Regina Duarte, Astrid Fontenelle,
Sabrina Sato, Glória Menezes, Clarice Niskier, Edu Guedes, Irene Ravache,
Leopoldo Pacheco, Dan Stulbach, Laura Cardoso, Antônio Fagundes, Mara
Gabrilli e Ronnie Von doaram tempo, amor e cachê para que o projeto fosse
concluído. Toda a renda obtida com a venda será revertida para as ações
do Instituto. O projeto foi assinado voluntariamente pelo fotógrafo Gustavo
Scatena, da agência Imagem Paulista.
O Instituto reúne artistas plásticos, arte-educadores, psicólogos, professores de educação física, fisioterapeutas, profissionais multimídias e
pedagogos que trabalham para abrir um canal de comunicação pela arte
e pelo esporte, com o objetivo de proporcionar integração com inclusão. O preço do calendário é R$ 25 e pode ser adquirido pelo site:
www.institutoolgakos.org.br
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Cuidando da documentação
com profissionalismo
Foi decisão de um grupo de amigos
fundar a Lyon Despachante, em 1987.
O objetivo era tratar da documentação
para veículos. O movimento cresceu e o
escritório, de alguns anos para cá, começou a ser procurado cada vez mais por
pessoas com deficiência interessadas
em comprar seus próprios carros. Desse modo, a partir de 2012, a empresa
começou dar uma atenção especial ao
segmento.
“Criamos então um setor especializado em atender as pessoas com deficiência e familiares. A principal busca
é justamente por isenções de impostos
para aquisição de veículos 0KM. A procura tem aumentado muito, inclusive por
concessionárias que querem parcerias
de confiança para atender seus clientes”, conta Jorge Albano Pires, um dos

sócios da empresa. Hoje em dia, 50%
da atividade do escritório já é voltada
para documentação de pessoas com
deficiência. A Lyon tem várias parcerias
externas e realiza também atendimentos
em domicílio e parcerias para atender
redes de concessionárias e seus departamentos de vendas especiais.
Jorge Albano considera que hoje em
dia o procedimento para obter isenções
está bem mais simples, mas que existem
algumas questões que podem melhorar:
aumento do valor do teto de R$ 70 mil;
prazos menores para emissão das cartas de isenções pela Receita Federal e
Secretaria da Fazenda e alteração da Lei
que impede a aquisição em menos de
2 anos, para atender a necessidade das
pessoas em casos de furto do veículo
ou perda total.

“Este ano foi bastante produtivo, estamos buscando nos aprimorar a cada dia
para melhor atender nosso novo público”, garante o sócio. “Para 2015 pretendemos continuar auxiliando as pessoas
com deficiência o máximo possível, além
de ampliar nossos setores, sempre com
qualidade e dedicação”, afirma Jorge.
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Empresa planeja campanha
para inclusão social

P

ara Denise A. de Almeida
Gomes, analista de Recursos Humanos da Sankyu
(www.sankyu.com.br), a
empresa planeja fazer uma
campanha sobre inclusão social, e ainda,
distribuir cartilhas para orientar os funcionários a lidar com os diversos tipos de
deficiência. Além disso, analisa a possibilidade de contratar uma consultoria, com
o objetivo de otimizar as ações nesse
sentido. “Estamos contratando pessoas
com deficiência não apenas por uma
imposição de Lei, mas para demonstrar
o nosso papel na sociedade como parte
do programa de Responsabilidade Social
Empresarial”, garante a analista.
Com mais de 40 anos no Brasil, a empresa, multinacional de origem japonesa,
é uma prestadora de serviços no setor
siderúrgico: construção civil, manutenção,
logística, operacional e montagens mecânicas. Tem sede em Belo Horizonte/
MG e filiais espalhadas pelo estado, além
também de São Paulo e Espírito Santo.
“A Sankyu acredita na inclusão social e
vem fazendo a sua parte para que, a cada
dia, todas as pessoas
tenham oportunidades
iguais”, complementa
Denise A. de Almeida Gomes.
Apenas para cumprir
as exigências da Lei de
Cotas, seriam necessários 271 funcionários com deficiência na
empresa, já que o número é proporcional
ao total dos trabalhadores da companhia.
Atualmente são 59, distribuídos pelas filiais de Ipatinga/MG, Belo Horizonte/MG,
Volta Redonda/RJ e Santos/SP. Devido
às características dos serviços que são
prestados, a empresa alega dificuldade
em encontrar mão de obra especializada. Eles trabalham dentro das áreas

dos clientes e alguns serviços são de
alta periculosidade. Além disto, qualquer
modificação física do espaço tem que ser
autorizada pelos contratantes.
Denise conta que a empresa passa por
uma reestruturação organizacional e uma
das mudanças é o desmembramento do
Setor de RH do Setor de Pessoal/Administrativo. Um dos planos de ação para o
novo setor é justamente a criação de um
projeto de inclusão, o “Projeto Eficiente”.
“Para sua execução, estamos oferendo
cursos às pessoas envolvidas, fazendo
pesquisas e utilizando networking para
a troca de experiências e informações
que julgamos importantes para nortear
as nossas ações”, explica. “Nosso projeto consiste em buscar alternativas para
captação, retenção e desenvolvimento
desses profissionais. Dentre as alternativas apresentadas, criamos cursos com
duração de um ano, em parceria com o
SENAI, para qualificar aprendizes, incluindo pessoas com deficiência. Ao final das
aulas, a Sankyu procura contratar aqueles que se dispõe a preencher as vagas
existentes e/ou apresentam a melhor
qualificação para os cargos em aberto”,

complementa a analista de RH.
A Sankyu participa da feira Reatech em
São Paulo/SP já há 3 anos, com o objetivo de divulgar a empresa para o público
visitante, conhecer novas tecnologias
destinadas a facilitar a vida profissional
e pessoal da pessoa com deficiência e
pesquisar junto às outras participantes
quais as ações que têm adotado para
a inclusão de PcD
no mercado de trabalho.
Flavio Souza
Mendes chegou
à empresa em julho de 2012. Com
atrofiamento dos
membros inferiores e torsão dos pés,
ele entrou como auxiliar arquivista e hoje
atua no setor de compras, como auxiliar
pleno III. “Fui bem acolhido na empresa.
Entramos com um pouco de receio, mas
com a convivência diária ocupamos o
nosso espaço com responsabilidade e
reconhecimento. Estou bem satisfeito
com o ambiente de trabalho e com as
tarefas que executo”, afirma.
Uma das mais
novas contratadas
é Lucélia de Fátima Martins, que
chegou a empresa
no último mês de
setembro. Ela tem
deficiência auditiva parcial bilateral e começou como
auxiliar arquivista e hoje atua como
auxiliar pleno I - Administrativo. “Não
tive problemas em lidar com os outros
funcionários e acredito que nem eles
comigo, claro que preciso de um cuidado maior quando se dirige a fala para
minha pessoa, mas gosto do que faço
e fico contente pela oportunidade de
trabalho”, conclui.

nota
Projeto "Meu Mundo Novo" promove
inclusão no mercado de trabalho

Lançado em 20 de setembro, o projeto "Meu Mundo Novo" é uma iniciativa que aproxima as pessoas
com deficiência das empresas. Idealizado pela FIESP
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo,
SESI-SP e SENAI-SP, é realizado em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho. Além de ajudar as
indústrias a cumprirem a Lei de Cotas, a ideia é que os
contratados na condição de aprendizes tenham acesso
a um programa especial de capacitação profissional
por meio dos cursos do SENAI-SP, além de trabalhar
a autoestima e as habilidades corporais com a prática
esportiva no SESI-SP. Durante 3 anos está prevista
uma série de atividades: esporte e qualidade de vida;
identificação da vocação profissional; inclusão digital;
elevação da escolaridade; cidadania; cultura e qualificação profissional. Ao final desse período os participantes
poderão ser efetivados nas empresas. "A intensificação
da fiscalização sobre as empresas passíveis das cotas
levou a FIESP a buscar novas soluções para auxiliar as
que encontram dificuldades no cumprimento da cota
de aprendiz e pessoa com deficiência. Outro ponto
importante é que as querem, mas muitas vezes não
localizam as pessoas com deficiência e, quando localizam, não encontram pessoas qualificadas e próximas
das empresas", explica a gerente de Ação Regional da
Fiesp, Cristiane Medina. Até agora são cerca de 106
empresas cadastradas e 900 pessoas com deficiência
envolvidas. As instituições que trabalham com esse
público também podem participar indicando seus assistidos para o programa. Já são 46 as participantes.
"No caso dos órgãos públicos, estamos tratando esse
assunto diretamente com a Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvendo
estratégias para ampliar os atendimentos", informa a
gerente.
As partes envolvidas, pessoas com deficiência, empresas, institutições e órgãos públicos podem se cadastrar diretamente no site do projeto, onde também estão
disponíveis as informações gerais do atendimento:
www.meunovomundo.org.br

Jô Soares perde
filho autista
Rafael Soares, filho do
apresentador
e humorista
Jô Soares, tinha 50 anos
e morreu em
31 de outubro
último, vítima
de um câncer
no cérebro. Ele
morava no Rio
de Janeiro/RJ
com a mãe, Teresa Austregésilo, com quem Jô ficou casado por 20 anos. O apresentador
não costumava falar muito do seu filho autista. Para um
perfil da Revista Veja São Paulo, em 2003, Jô contou que
Rafael tocava piano, fazia programa de rádio em casa, falava
inglês e tinha aprendido a ler sozinho aos 4 anos de idade.
Ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2011, disse que
o filho tinha ouvido absoluto: “você joga um prato no chão
e ele identifica a nota musical”. Na época, ele o comparou
ao personagem de Dustin Hoffman no filme “Rain Main”.
Três dias depois da morte de Rafael, Jô voltou a gravar seu
programa de entrevistas na Rede Globo e fez uma homenagem ao filho: “Meu filho, o Rafinha, esteve no mundo
durante 50 anos e foi uma criança especial. Como era autista,
permaneceu menino até o fim. Ele passou a vida inteira na
realidade do seu próprio mundo, com corpo de adulto e
coração e alma de criança”, disse Jô.
Ainda na abertura do seu programa, Jô contou uma
passagem que justifica o fato de voltar ao trabalho ainda
em luto. “Gostaria de contar uma história que dá uma ideia
das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez, numa
livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de
livros. Eu estranhei e disse: Rafa é muito. Escolhe 6... E ele
disse: então eu não quero nenhum. Eu prefiro não escolher.
E eu disse: mas por que não ?... Rafinha então respondeu:
porque escolher é perder sempre... Então, levei todos os
livros. Hoje, eu também não preciso escolher. Como ele
nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao
meu”, disse o apresentador.
Jô se referia ao “trabalho” de Rafael na “rádio” que o
filho produzia e mantinha em casa, como apresentador, e
que não tirava do ar nem na hora de apagar as velas do bolo
de aniversário. A rádio tinha uma programação “fechada”,
apenas para os moradores da casa.
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Incluindo profissionais
com deficiência

No mundo desde o Século XIX e no
Brasil a partir de 1911, a Deloitte é uma
das líderes de mercado em seu ramo de
atuação, prestando serviços de auditoria,
consultoria, consultoria tributária, financial
advisory e outsourcing para clientes dos
mais diversos setores. No mundo está
presente em mais de 150 países, reunindo cerca de 200 mil trabalhadores.
Seus 5.500 profissionais no Brasil estão
espalhados por São Paulo/SP, Campinas/
SP, Ribeirão Preto/SP, Belo Horizonte/MG,
Brasília/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Joinville/SC, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/
RJ, Recife/PE e Salvador/BA.
A empresa tem um programa especial
de inclusão para pessoas com deficiência,
o “Deloite Inclui”, criado em 2009, que
aposta no desenvolvimento profissional,
pessoal e social do contratado, respeitando sua diversidade e possibilitando
autonomia e autossuficiência. Com isso,
a empresa quer também se adequar à Lei
de Cotas que estabelece um percentual
desses trabalhadores de acordo com o
número de funcionários das empresas.
A questão da inclusão desses profissionais no mercado de trabalho é um desafio encarado como uma oportunidade
e a Deloitte considera que conviver com
as diferenças é um grande aprendizado.
São quatro profissionais dedicados espe-

cialmente ao programa que é desenvolvido
por etapas: divulgação (divulgação de vagas
e captação); conscientização (entendimento
da importância da diversidade dentro da empresa); recrutamento e seleção; capacitação
(a Deloitte auxilia e capacita os profissionais,
dando subsídios para graduações, cursos
profissionalizantes e pós-graduações); inclusão e retenção desse novo contratado.
A Deloitte procura divulgar ao máximo
as propostas de vagas, tanto pelo seu
site – www.seufuturonadeloitte.com.br
– como participando de eventos como
a Reatech, feira anual realizada na capital paulista, onde mantém um estande
para apresentar seu trabalho e receber
possíveis candidatos às vagas disponíveis.
Os contratados têm acompanhamento
direto, por meio da equipe de profissio-

nais da área de RH e do gestor da área.
Esse acompanhamento profissional, uma
das práticas mais singulares da empresa,
funciona como um coaching, visando o
desenvolvimento de competências comportamentais, psicológicas e emocionais,
direcionadas à conquista e alcance de
resultados planejados. As solicitações de
acompanhamento profissional podem ser
feitas pelo próprios profissionais com deficiência, gestores ou pelo departamento
de Diversidade & Inclusão quando identificar uma demanda.
A Deloitte identifica também as necessidades desses trabalhadores e promove
adaptações físicas, tecnológicas e funcionais. Para receber essas pessoas da melhor maneira possível, os locais de trabalho
são acessíveis, com elevadores, rampas,
banheiros adaptados e equipamentos necessários para o desempenho das funções,
como leitores de tela digitais para os cegos.
O clima entre os colegas é de solidariedade e gentileza, resultado da própria
cultura da empresa em relação à diversidade. Todos são muito bem recebidos.

Momentos marcam sua vida.
Experiências enriquecem sua carreira.
Daniel Costa teve glaucoma e deslocamento de retina, perdendo a visão ainda na
infância. Estudante de administração de empresas, ele atua na área de pesquisas
da Deloitte, que dispõe de tecnologia especializada para a realização do seu
trabalho, como um leitor de telas digital. Recentemente, ele ganhou um novo
amigo e a Deloitte, um novo integrante, o cão-guia Frontier da raça labrador.
Faça como o Daniel e venha viver grandes momentos na Deloitte.
Inscreva-se:

www.seufuturonadeloitte.com.br
facebook.com/seufuturonadeloitte
linkedin.com/company/deloitte-brasil
twitter.com/futurodeloitte
youtube.com/deloittebrasil
©2014 Deloitte Touche Tohmatsu
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por Marta Gil e Patrícia Almeida

De 1994 a 2014 - Educação Inclusiva:
Conquistas e Desafios

O

balanço da educação
inclusiva no Brasil, nesse período, indica mais
avanços – principalmente nas leis e nos
números de matrícula de estudantes
com deficiência em escolas regulares,
crescentes em todos os níveis de ensino, do infantil ao superior – do que
retrocessos. A qualidade – do ensino
e da convivência – mostra conquistas
significativas, mas também desafios:
há espaço para aprimorar as relações
entre alunos, equipe escolar, família, a
acessibilidade do meio físico, a comunicação, recursos didáticos e procedimentos pedagógicos. Ainda persiste o
distanciamento entre a lei e a prática.
O ponto de partida para
a inclusão escolar no Brasil
vem de fora. Muitos apontam a Declaração de Salamanca (Espanha, 1994)
como o marco inicial da
Educação Inclusiva a nível
mundial. Pela primeira vez,
os países signatários, inclusive o Brasil,
assumiram oficialmente “(...) o nosso
compromisso para com a Educação
para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento
de educação para as crianças, jovens e
adultos com necessidades educacionais
especiais dentro do sistema regular de
ensino”. Consolidando essa tendência,
em 2006, a ONU adotou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência - CDPD, que vigora no Brasil como norma constitucional desde
2009. O Artigo 24, sobre Educação, é
claro: “Para efetivar esse direito sem
discriminação e com base na igualdade
de oportunidades, os Estados Partes
assegurarão sistema educacional inclu-

sivo em todos os níveis, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida“.
Em 2008, foi divulgada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que embasa
a política nacional atual e enfatiza o caráter de “processo”, desde o título: “na
perspectiva da” – que indica a partida
e assinala a chegada. Para que o aluno
tenha o apoio necessário, foram estabelecidas diretrizes para o AEE – Atendimento Educacional Especializado, que
deve ser oferecido no turno inverso da
escolarização, prioritariamente nas salas
de recursos multifuncionais da própria
escola ou em outra escola de ensino regular, além da avaliação diferenciada dos
estudantes com deficiência intelectual.

cional no Brasil. Da CONAE saiu o Plano
Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2014 e que define as bases
da política educacional brasileira para
os próximos 10 anos. A Meta 4, sobre
Educação Especial, causou polêmica: a
redação final aprovada estabelece que
a educação para os alunos com deficiência deva ser oferecida “preferencialmente” no sistema público de ensino.
Isso contraria a CDPD, a
Constituição Federal e o texto votado nas preparatórias,
que estabelecem a universalização da educação básica para todas as pessoas enFreire tre 4 e 17 anos em escolas
comuns – sem a atenuante
do termo “preferencialmente”.
Os estudantes com deficiência que
chegam ao ensino superior, em números cada vez maiores, contam com respaldos legais, infelizmente nem sempre
cumpridos. Exemplo disso são as bolsas
de estudo (parciais ou integrais) concedidas em universidades privadas e o
Programa de Acessibilidade na Educação Superior – Incluir, que possibilita
a criação de núcleos de acessibilidade
nas instituições federais de ensino superior, para eliminar barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas
e de comunicação.
Resumindo: o marco regulatório para
garantir o acesso e permanência de
alunos com deficiência no sistema de

“O mundo não é.
O mundo está sendo”...
Paulo

Em 2010 ocorreu a Conferência Nacional de Educação, CONAE, precedida
por reuniões municipais e estaduais:
foram credenciados quase 4.000, inclusive pessoas com deficiência e seus
representantes, fato inédito na história
das políticas públicas do setor educa-
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ensino é vasto. Mas, como costuma
ocorrer no Brasil, para “pegar” essa legislação deve ser conhecida pelos interessados e exigida na Justiça e no Ministério
Público, se necessário for. Os ganhos da
educação para todos são significativos e
nos estimulam a avançar cada vez mais
na perspectiva da Educação Inclusiva.

Marta Gil é consultora na área da Inclusão de Pessoas com Deficiência, socióloga, Coordenadora Executiva do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas,
pesquisadora, colunista da Revista Reação e associada da Ashoka Empreendedores Sociais. Autora do livro “Caminhos da Inclusão - a trajetória da formação
profissional de pessoas com deficiência no SENAI-SP” (Editora SENAI, 2012),
responsável pelo desenvolvimento da Metodologia SESI SENAI de Gestão e
Qualificação Profissional para Inclusão de Pessoas com Deficiência; conteudista
de vídeos e de cursos de educação à distância (EAD).
Patrícia Almeida é co-fundadora e Conselheira do Movimento Down Jornalista e mãe de
Amanda, que tem síndrome de Down. Criadora dos grupos RJDown e DFDown e uma das
fundadoras do Movimento Down. Foi assessora da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência. É fundadora e coordenadora da agência de notícias Inclusive - Inclusão e
Cidadania. Atua na coordenação do Instituto MetaSocial, da campanha Ser Diferente é Normal.
Participou ativamente do processo que levou à ratificação da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência pelo Congresso Nacional. Introduziu no Brasil a celebração do
Dia Internacional da Síndrome de Down, 21/3, em 2006. Em 2011, coordenou os esforços
da sociedade civil na iniciativa do governo brasileiro para inclusão da data no calendário oficial
da ONU. Primeira latino-americana a integrar o Conselho da Down Syndrome International.
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Soluções em rampas
promovem acessibilidade
Fundada em 2011 em Presidente Prudente/SP, a Ecopontes é especializada em
sistemas de transposição de obstáculos,
como pontes, viadutos, mata-burros, rampas e passarelas. Para pessoas com deficiência, desenvolve rampas de acesso portáteis: os clientes decidem se querem usá-las
na forma móvel ou fixa para superar os
degraus. As rampas são de aço galvanizado,
com piso antiderrapante, o que proporciona

maior durabilidade e resistência, suportando até 300 Kg. Todos os modelos estão
dentro das normas da ABNT, garantindo o
conforto necessário para a utilização. “Em
geral, as rampas são muito práticas, podendo ser utilizadas em residências, edifícios,
estabelecimentos comerciais e industriais”, explica a
diretora financeira Roberta
Makiyama Garcia. Além

delas, a Ecopontes produz rampas utilizadas para dar acesso da rua às calçadas.
Na matriz só funciona a fábrica, as vendas
para todo o país são feitas por loja virtual. “Nossos planos para 2015 são continuar oferecendo
produtos sustentáveis com qualidade e garantir
o fornecimento aos clientes com rapidez e eficiência, nos tornarmos referência nacional em
transposição de obstáculos”, finaliza a diretora.
Visite a loja: www.ecopontes.com.br
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Lançamento marca um ano
de crescimento em vendas
A Volkswagen completou 61 anos de
Brasil como uma das principais empresas
automobilísticas instaladas por aqui. O
País foi escolhido como o primeiro fora
da Alemanha para sediar uma fábrica da
marca. O endereço inicial era um galpão,
instalado em 1953 no bairro do Ipiranga,
em São Paulo, para montar os modelos
Fusca e Kombi. A primeira planta oficial é
de 1959, em São Bernardo do Campo/
SP. Depois vieram: Taubaté/SP - em 1976,
a fábrica de motores de São Carlos/SP
-1996, e São José dos Pinhais/PR em
1999.
O ano de 2014 marca um crescimento
de 15% nas vendas para pessoas com
deficiência na montadora, em relação a
2013, maior do que no ano passado em
relação a 2012, que ficou em 10%.
De acordo com Alberto Andrade,
gerente executivo de Vendas Corporativas, o destaque para o segmento foi o
lançamento do UP! I-Motion, o primeiro
modelo do Brasil com motor 1.0l a oferecer câmbio automatizado. “O UP! I-Motion
também se torna o veículo mais acessível
do País equipado com câmbio de operação automática”, explica.
A Volkswagen tem outros modelos que
podem ser comercializados para PcD.
Andrade explica que os veículos com
transmissão automática são os favoritos,
especialmente o Fox, CrossFox e UP!.
“O segmento é muito relevante para a
Volkswagen e contamos com uma pessoa
dedicada especialmente para atendê-lo,
com todo o profissionalismo e dedicação”,
garante o gerente. Ele lembra ainda, que a
VW é detentora da maior rede de concessionárias do Brasil. Os dados divulgados
pela empresa indicam aproximadamente
650 pontos. “Temos preocupação constante em atender as normas de acessibi-

lidade, a maior parte da nossa Rede já se
encontra adaptada, e as restantes estão
em processo de adaptação. Cremos que
até meados de 2015 teremos nossa rede
totalmente acessível”, informa Andrade.
Outro ponto de destaque é a Academia Volkswagen, a área da empresa
responsável pela qualificação dos profissionais da rede de concessionárias. Sua
atuação demonstra o foco da marca com
a satisfação do cliente, desde o momento
da compra até o pós-venda. “Estamos
trabalhando junto à Academia Volkswagen
no desenvolvimento de um treinamento
especifico para o atendimento a pessoas
com deficiência a ser disponibilizado para
a rede”, anuncia Andrade.
Outra boa notícia é a reativação do Programa Mobilidade, que permite a compra
do veículo direto de fábrica com as adaptações já instaladas por fornecedor cadastrado: “estamos reativando o Mobilidade
junto ao Marketing de Produto, a equipe
da Engenharia da VW e os fornecedores
credenciados”, garantiu o gerente.
Para o próximo ano, inclusive, ele espera uma elevação ainda maior nas vendas,
justamente pela reativação do Programa
Mobilidade. Também está confiante na
aceitação dos novos modelos Fox, Space
Fox e UP! - que atendem plenamente o
segmento.
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Livro vencedor do Prêmio Jabuti é
dedicado ao ensino de alunos surdos

C

omo os professores devem
lidar com alunos que não
ouvem ? Para responder
esta pergunta, duas professoras – Cristina Broglia
Feitosa de Lacerda e Lara Ferreira dos
Santos – organizaram o livro “Tenho um
aluno Surdo, e agora ? Introdução à Libras
e educação de Surdos”.
No livro, são apresentadas informações relevantes sobre como interagir com
alunos Surdos, com tradutores e intérpretes de Libras, além de discutir formas de
ensino mais adequadas para eles, dentre
outros temas. Há também informações
sobre aspectos linguísticos e históricos
da Língua Brasileira de Sinais.
A obra, que reúne 14 artigos, teve
seu mérito reconhecido: no último mês
de outubro, recebeu o Prêmio Jabuti, o
mais importante do mundo literário do
País, na categoria “Educação”.
Lançado pela EdUFSCAR - www.editora.ufscar.br - editora da universidade

em que Lara leciona, o livro partiu da necessidade de elaboração de um material
didático para alunos de licenciaturas da
educação a distância, que têm em sua
grade curricular a disciplina de Libras.
“Convidamos colegas e parceiros da área
para nos auxiliarem na tarefa de elaborar
um material que, de fato, fizesse sentido
na formação de futuros professores, trazendo conhecimentos úteis para a prática
de ensino e aprendizagem em sala de
aula quando se tem um aluno surdo”,
conta Cristina. “A produção do material foi
positiva e teve boa aceitação, o que nos
motivou a transformar o material didático
em livro”.
As duas professoras são bastante experientes na área: Cristina é professora
graduada em Fonoaudiologia pela USP,
mestre e doutora em Educação pela UNICAMP, tem experiência em Fonoaudiologia com ênfase em surdez e na área
educacional e coordena o Programa de
Educação Inclusiva Bilíngue na rede municipal de Campinas/SP.
Lara é graduada em Fonoaudiologia
pela UNIMEP, mestre em Educação também pela UNIMEP e doutoranda pelo
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, tem experiência em Fonoaudiologia com ênfase em
surdez e na área educacional, atuando
como assessora do mesmo programa
campineiro.
Ela considera que a falta de informações é o cerne da questão: “O professor
ainda se vê como único responsável pela
inclusão quando, na verdade, a escola
como um todo deve assumir esses alunos e promover as mudanças estruturais
necessárias. Quando o espaço todo se
configura para o atendimento adequado,
a dificuldade deixa de ser exclusividade
do professor e passa ser uma preocupação de todos os envolvidos. O professor
deve se informar quanto ao que é necessário na educação de surdos”, afirma Lara.

As professoras admitem que a inclusão de alunos Surdos nas escolas regulares está muito aquém do que diz a
legislação. O Decreto 5.626, de 2005,
define a Educação Bilíngue para Surdos,
que pressupõe uma série de adequações, como a presença de professores
bilíngues capacitados para ministrar os
conteúdos em Libras, professores de
Libras e ainda tradutores e intérpretes.
“Quando há algum desses recursos,
resume-se na presença do tradutor e
intérprete de Libras (o que também é
dificilmente observado nas escolas) e o
espaço educacional dificilmente torna-se
bilíngue de fato, pensado para Surdos”,
considera Lara.
“Acreditamos na possibilidade de construir uma educação bilíngue para Surdos
com qualidade, e isso só é possível por
meio da desmistificação de questões relacionadas à surdez e a Libras. O aluno
Surdo tem o direito de acesso à educação
em sua língua, a Libras, com metodologia
adequada, e a presença de profissionais
cientes de sua condição linguística diferenciada”, conclui Cristina.
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Distribuidora de equipamentos oferece
linha para pessoas com deficiência
Desde a década de 50, a H.Strattner
trabalha na distribuição de equipamentos
médico-hospitalares, tendo hoje 12 filiais
em todo o Brasil. Com sede no Rio de
Janeiro/RJ e assistência técnica espalhada
pelo País, a empresa vende alta tecnologia
em diversos setores. Especificamente para
pessoas com deficiência, representa a marca dinamarquesa Guldmann, especializada
na criação e fornecimento de sistemas seguros, confortáveis e eficientes de elevação,
transferência e posicionamento de pacientes em inúmeras situações e ambientes.
São elevadores que, através de trilhos
fixos no teto e/ou parede, de acordo com
o projeto, são conectados a um motor para
ajudar as pessoas com deficiência física
nas operações de movimentação, elevação,
transferência e reabilitação, em todas as
suas
em consideração
reaçãoetapas,
04.pdf levando
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necessidades dos envolvidos, pacientes e
profissionais da área de saúde e reabilitação. “Importante dizer que não vendemos
um produto e sim uma solução”, explica
Daniele M. Bellato, especialista de produto
da Linha CCI (Centro Cirúrgico Integrado).
A preocupação da H.Strattner vai além
da qualidade dos produtos e serviços.
Através de parcerias com institutos de
ensino e pesquisa e sociedades médicas,
a H.Strattner oferece cursos de educação
continuada em diferentes técnicas e espe-

cialidades em seus centros de treinamento de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa
Catarina. “Para a empresa, atender esse
público significa oferecer o que é de mais
alta tecnologia para facilitar o dia a dia das
pessoas com deficiência física e seus cuidadores. É entregar a tecnologia que atenda
a necessidade individual de cada um com
projetos customizados, garantindo sempre
a segurança das pessoas envolvidas no
processo de mobilização e reabilitação”,
conclui a especialista.

Sistema de transferência de Pacientes
Guldmann
A H.Strattner traz para o mercado nacional o mais moderno sistema de elevação e transferência
de pacientes GH3, para ajudar no cuidado de pacientes e auxiliar nos procedimentos de
movimentação.
• Conforto e segurança para o paciente e
o cuidador;
• Sempre disponível – pronto para uso;

• Otimização de tempo, com mais tempo
para cuidar;

• Ampla variedade de módulos de elevação
e especificações;

• Vários tipos de bolsas de elevação, para
cada necessidade;

• Balança incorporada ao sistema de elevação;

• Indicado para Hospitais, clinicas de
reabilitação, residências, etc.

• Projetos customizados;

• Sistema de recarregar bateria automática;

Representante Exclusivo no Brasil

RJ: 21 2121-1300 - rj@strattner.com.br
SP: 11 2185-2300 - sp@strattner.com.br
www.strattner.com.br
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Concessionária aposta
em confiança e amizade
para gerar negócios

A zona norte da capital paulista é bastante conhecida por suas concessionárias
de veículos. A Honda Norte-vel tem 2
unidades instaladas: chegou ao bairro da
Vila Guilherme em 1998 e na Casa Verde
em 2001, primeiro em um local e, dois
anos depois, ao ponto que mantém até
hoje na avenida Brás Leme. A empresa foi
inaugurada por Breno Manoel Gonçalves,
falecido em 2001, que teve uma trajetória
de vida de muito sucesso no comércio de
automóveis, principalmente na região.
O ponto ponto forte das concessionárias é a excelência da relação com o consumidor: “nós da Norte-vel não fazemos
distinção, pois entendemos que somos
todos iguais. Temos uma busca incessante pela qualidade de nosso atendimento,
cordialidade e excelência
no nível de preparo de
todo o nosso time”, explica o gerente comercial
Gerson Nissola.
Por causa dessa busca
constante em melhorar
o trabalho, as duas lojas possuem toda
a estrutura de acessibilidade para dar to-

tal conforto aos clientes com deficiência,
como salas de espera planejadas, vagas
especiais no estacionamento, banheiros
e acesso a todas as áreas. Como parte
da rede Honda, é certificada desde 2010,
pelo Programa Honda Conduz, criado em
1997. A certificação foi instituída para
reconhecer as concessionárias e pontos
de vendas que estão de acordo com as
normas para esse atendimento. A Norte-vel tem serviço de leva e traz e também
atendimento em domicílio. Há test-drive,
porém os veículos não estão adaptados
para cada uma das determinadas especialidades. A equipe de vendas é outro
ponto de destaque. Todos os vendedores
estão habilitados para dar atendimento
e suporte necessários às questões relacionadas a esses clientes. “A Norte-vel
habilita seus colaboradores através de diversos programas ao longo desses anos,
formando assim grupos de discussões
periódicas onde a atualização se dá de
forma natural, seja em procedimentos,
documentações, alterações legais, dentre
outros”, conta Nissola.
Agora em 2014, as vendas para o seg-

mento representaram cerca de 25% do
total de veículos 0Km comercializados.
“Esse patamar é fruto de um grande esforço da concessionária”, garante o gerente,
que conta quais são os modelos preferidos: Fit EXL e City EXL. “Ambos os modelos
são as versões mais completas e agradam
em função dos opcionais oferecidos e
pela relação custo x benefício”, explica.
Para o próximo ano, a expectativa
é que a participação das pessoas com
deficiência nas vendas gerais aumente:
“a Norte-vel tem buscado se aproximar
ainda mais deste público por intermédio
de várias ações de comunicação, além
de ampliar o preparo e capacitação da
sua equipe”, garante Nissola.
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por Geraldo Nogueira

Carta aos Formandos:
determinação e responsabilidade !

N

os conhecemos no início
de agosto de 2014 e hoje
escrevo a você que participou do Programa PcD,
oferecido pela empresa
Weatherford. Quero me congratular com
sua determinação em participar e concluir o Programa com afinco. Aproveito
este espaço para complementar algumas reflexões que fizemos naquela aula
inaugural.
No passado, o mercado de trabalho
- que serviu como eficaz instrumento
de seleção para excluir os indesejáveis,
aqueles que não se enquadravam no modelo social aceitável - manteve a pessoa
com deficiência excluída do mundo do
consumo e do convívio social, portanto
à margem da sociedade. Hoje a situação, embora tenha melhorado, ainda está
longe de atingir o ideal, tendo o mercado de trabalho um crescimento aquém
das necessidades do país. Pessoas com
deficiência concorrem com um número
enorme de jovens que anualmente disputam este restrito mercado.
A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um desafio
que pode ser visto pelas empresas como
uma dificuldade ou como uma oportunidade. Estudos mostram que promover a
diversidade no ambiente de trabalho traz
benefícios para empregados e empregadores. Pessoas diferentes com visões
diferentes sobre os mesmos problemas
proporcionam uma visão holística com
maior criatividade nas decisões, pois é
na heterogeneidade que se verifica maior
coesão e capacidade de inovação. Além
disso, a presença de pessoas com deficiência promove a humanização do local
de trabalho.
Estamos caminhando - pelo que parece - para uma nova ordem social, onde a

tendência é a inclusão: um conceito que
pressupõe assumir e absorver a enorme
diversidade que caracteriza o ser humano. O mito da normalidade - pressupondo a existência de um homem ideal,
estabelecido dentro de um padrão médio - está sendo confrontado com um
grande número de pessoas que variam
entre si por suas características físicas,
sensoriais, mentais, comportamentais,
emocionais ou socioculturais. À medida
que esses grupos ganham poder, mais
ocupam espaços na sociedade, mantendo presente a marca da diferença.
O segmento das pessoas com deficiência, em particular, tem contribuído
decisivamente para esta mudança de
paradigma, pois mais do que qualquer
outro grupo sinalizam as diferenças que
marcam seu corpo, ou lhes dão uma
maneira diferente no andar, ver, ouvir,
conhecer e mesmo aprender. A pessoa
com deficiência pode trabalhar e deve
ter a mesma chance que qualquer outro
profissional de provar sua capacidade

em qualquer função ou profissão. Como
todos os outros trabalhadores, necessita
ter acesso à educação e à qualificação
profissional. A inclusão das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho não
depende somente das leis, depende
também de ações afirmativas que funcionem como um processo de transformação social, demovendo preconceitos
e evitando a discriminação.
Levando-se em conta que a pessoa
com deficiência é a maior entendida em
matéria de deficiência, que conhece melhor do que ninguém os problemas que
enfrenta, e as soluções para vencê-los,
torna-se imprescindível a sua participação proativa, assumindo seu papel profissional e social com responsabilidade,
eficiência e profissionalismo. Portanto
o momento é de ação responsável por
parte de cada um de nós que integra o
mercado de trabalho, pois que as transformações sociais não acontecem por
fenômeno, mas pelo efetivo empenho
humano.

Geraldo Nogueira é advogado, cadeirante e Presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(OAB/RJ)
www.geraldonogueira.com.br

informe publicitário

Excelência em vendas
no Rio de Janeiro

O slogan já traduz o espírito da empresa:
“A mais carioca da Honda”... E foi assim
que a Kioto se consolidou no mercado do
Rio, se tornando uma das mais respeitadas
concessionárias da marca. Conquistou o
Rio de Janeiro com seus serviços e atendimento de excelência. A concessionária é
um empreendimento de um grupo inde-

pendente de sócios, com mais de 30 anos
de experiência no ramo automotivo, além
de mais de 40 anos na gestão de outros
variados ramos de negócios. Atualmente
são 3 lojas à disposição do público: Tijuca, que começou as operações em 2002;
Campinho, a partir de 2004 e Nova Iguaçu, inaugurada em 2006. Todas elas são
acessíveis, podendo receber os clientes
com deficiência com perfeita comodidade
e conforto. Oferecem test-drive e serviço
para levar e trazer o cliente, se necessário.
A gerente de vendas Sonia Marques
da Silva, explica que todos os vendedores
são treinados e, portanto, aptos ao melhor
atendimento aos clientes do segmento.
Os cursos constantes são oferecidos pela
marca. Como todas as concessionárias
Honda, a Kioto também participa do Programa Honda Conduz, criado em 1997,

que propõe um atendimento diferenciado
voltado às pessoas com deficiência.
O Honda Fit é o modelo preferido dos
clientes. A gerente comemora os resultados
de 2014: “houve um aumento de vendas
de 10%”, afirma Sônia. Para 2015, o objetivo é aumentar ainda mais o número de
atendimentos.
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por Túlio Fuzato

A saga musical de um
baterista com deficiência !

V

amos imaginar um músico e o seu
dia a dia, sua rotina de aulas, trabalhos de estúdio, GIGS da night,
viagens, apresentações... Aff, nada
fácil não ?
Agora vamos imaginar esse mesmo músico,
sendo uma pessoa com deficiência ? Sim, isso
mesmo: uma pessoa com deficiência física !
Quais seriam os obstáculos e as maiores dificuldades para essa pessoa ser bem sucedida em
sua carreira musical ? Pois então, eis um caso real,
vindo do Rio de Janeiro: o músico e baterista Tulio
Fuzato... ou seja, eu !
Sou bi-amputado (AK/BK) dos membros inferiores. Sou publicitário, casado com Lia Campos e
pai de 6 filhos (sendo 4 deles, meus enteados).
Perdi minhas pernas depois de um mal súbito, que me causou um desmaio à beira da
plataforma do Metrô, no Rio de Janeiro/RJ, em
junho de 2003.
Fui protetizado e voltei a tocar bateria !
Fiz minha reabilitação na ABBR, no bairro do
Jardim Botânico, no Rio mesmo... lá aprendi a
andar com as próteses, voltei a viver, conheci a
minha esposa e tudo ficou perfeito. Mas ainda
faltava algo: a música !
Durante algum tempo eu tocava só para mim:
teclado, guitarra, contrabaixo... até gravava etc.
Mas o ritmo mexia comigo. Sentia muita saudade
mesmo da “BATERA” !
Alguns amigos inconformados diziam que eu
deveria voltar a tocar. Eu tinha acabado de ser
protetizado e me sentei no banquinho da bateria.
Fui experimentando timidamente um pedal aqui,
uma pisada ali, até que eu finalmente consegui

dominar os rudimentos simples no bumbo
e no par de pratos. Consegui sair tocando !
Os treinos me causavam cãibras, muitas
dores, pois mesmo cumprindo a carga de
fisioterapia prevista, eu tinha que fazer um
grande esforço para acionar o coto femural
para tocar. A minha coxa tocava a perna com
o joelho mecânico. O joelho mecânico acionava o pé protético. E o pé acionava a sapata
do pedal do Bumbo. Na verdade, dessa forma, eu usava 3 novos equipamentos para
conseguir Bumbo e contra-tempo na parte
inferior da bateria.
Foi dessa habilidade e da força de vontade ferrenha que fizemos sair um show de
Classic Rock numa casa noturna na zona sul
do Rio. Tudo parecia fácil comigo sentado
atrás do instrumento. As pessoas chegavam,
sentavam nas mesas reservadas e nem percebiam que na bateria havia uma pessoa
com deficiência física.
Alguns conhecidos sabiam da minha condição atrás da bateria e ao final, invadiram o
palco para me abraçar, cumprimentar, falar
etc... aqueles que me viram pela primeira
vez levantando, saindo do instrumento com
um par de muletas, ficaram estarrecidos,
pois não acreditavam que uma pessoa com
deficiência jamais poderia estar ali, tirando
aquele som maravilhoso daquela bateria, tocando numa verdadeira “bandaça” de Rock !
Certamente o mercado musical alternativo da night Carioca passou desapercebido
de tudo isso, pois a função do músico é
ensaiar pra tocar perfeitamente no dia do

Show... Até ai nada sério. Só que o mundo
não é adaptado ou totalmente acessível, e
isso não poderia ser diferente com os estúdios, palcos, gravadoras, barzinhos etc... Se
o Musico já tem que “ralar” pra chegar no
local – principalmente o baterista – levando
pratos pesados, stands e caixa, imagina um
baterista com deficiência física e com um
par de muletas ?
Enfrento a todo tempo as escadas, sobrados, palcos com até 60 cm de altura sem
escadas ou rampas para acessar... e isso nem
chega perto do preconceito que se tem para
com as pessoas com deficiências. Certa feita,
estava no Studio “XYZ”. O rapaz da técnica
havia chegado atrasado e todo esbaforido,
começou a perguntar quem era o baterista ?
Apontaram pra mim... eu estava recostado numa parede apoiado descansando
tranquilamente na muletas. O rapaz fez uma
cara ! Arregalou os olhos ! Se retirou pra
dentro da técnica na hora. Me sentei então
na bateria, larguei as muletas, armei os pratos e começamos a ensaiar. Ao término do
ensaio o rapaz veio até mim com os olhos
marejados, chorando, porque ele jamais teria
acreditado que uma pessoa sem as duas
pernas poderia um dia sonhar em estar ali,
como um músico profissional.
Certamente muitos outros fatos se passaram e hoje consigo encarar algumas situações de forma natural, mas sempre necessito
da ajuda de amigos para montar o kit, levar
os pratos, enfim.
Já troquei algumas experiências com Marcelo Yuka e Hebert Viana, e aprendi bastante
com eles e com a forma como hoje enca-

movimento
ram a dificuldade de acesso nos palcos dessa nossa vida musical.
Além da bateria, um outro instrumento de trabalho é o meu carro,
um Honda Fit automático, com uma adaptação feita pela Cavenaghi.
Com ele, posso viajar para tudo que é lado e encarar as GIGS – GIG
é trabalho musical pago, na linguagem dos músicos.
Hoje tenho a felicidade de ser um dos endorsers da Ortopedia
Follow-Up, uma das mais tradicionais e respeitadas do Rio de Janeiro, por
intermédio do renomado engenheiro biomédico Mário Cesar Carvalho
e Alex Santos. Eles cuidam do meu caminhar e das minhas “pernas”.
No momento, estou dando aulas, fazendo palestras, drum-clinics
e workshops. Toco exclusivamente nos redutos de Blues e Rock !
Me sinto pleno e realizado, reconhecido lá fora como “the amputee
drummer”.
Por tudo isso é que deixo uma mensagem: ninguém está livre de
uma “catástrofe”, de um desastre em suas vidas. Sejam fortes, perseverantes, e nunca desistam de seus sonhos ! Vão aparecer “anjos”
em forma humana no teu caminho !

ACREDITE !!!
Siga trilhando os caminhos do Bem e da Verdade... Ainda que
algumas pessoas sumam da sua vida e te reneguem pela falta de
amor ou pelo preconceito, crie você mesmo novas circunstâncias,
você tem esse poder !
“Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no
livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta”
(Emmanuel).

Tulio Fuzato é carioca, baterista e músico
profissional, 57 anos, é bi-amputado dos
membros inferiores, usa próteses, é publicitário e designer gráfico.
E-mail: tulio.fuzato@gmail.com
Site: http://www.tuliofuzato.com.br
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Bons resultados em 2014
e novidades para 2015 !
A Prokinetics Tecnologia Ortopédica,
com sede em Valinhos/SP, encerra um
ano bastante positivo, alcançando as metas
de expansão, tanto na captação de novos
clientes como no aumento do portfólio de
produtos. O principal lançamento é a órtese
de reciprocação Walkabout®, importada
da Austrália, uma articulação que permite
a pacientes com problemas neuromusculares a permanência em pé e locomoção

sem assistência externa. Nos últimos 18
meses, a Prokinetics firmou parcerias com
duas empresas de renome internacional:
a Freedom Innovations dos EUA, fabricante
de pés em fibra de carbono e do joelho
com microprocessador Plié, e a Polymedic
da Austrália, fornecedora da Walkabout®.
O maior destaque em vendas da empresa
são os Liners de gel e silicone, procedentes
da Alemanha.

“Para 2015 as expectativas
são promissoras. No primeiro
trimestre do ano estaremos em
nova sede, com instalações mais
amplas, garantindo assim nossa
expansão e qualidade de atendimento. Contaremos com um
espaço para treinamento, seminários e
orientações técnicas”, anuncia Ulrich Boer,
sócio-diretor da empresa.
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Excelência em vendas
no Rio de Janeiro

“A mais Honda do Rio” ! Este é o slogan da Rio Tokio (concessionária Honda),
que tem duas lojas na capital carioca, uma
no bairro de Botafogo e outra no Recreio.
Há ainda uma terceira, na Barra da Tijuca,
com o nome de Narita. O grupo é líder de
vendas da marca Honda no Rio de Janeiro,
desde 1997, e uma de suas maiores redes
de concessionárias no País.
Os 3 endereços são acessíveis aos
consumidores com deficiência: possuem
rampas, banheiros adaptados e todo o
conforto para o melhor atendimento.
Em cada loja há um vendedor especializado, treinado pela fábrica, que pode
esclarecer todas as dúvidas e oferecer
as informações necessárias para uma
compra satisfatória, com atendimento
personalizado e consultoria na emissão
da documentação necessária. Tudo isso

faz parte do Programa Honda Conduz,
criado pela marca especialmente para
esse segmento de clientes em 1997,
baseado em um atendimento diferenciado, voltado ao relacionamento com
essa clientela.
Para facilitar a comunicação, os sites
www.riotokio.com.br e www.hondanarita.
com.br oferecem atendimento online, além
de disponibilizarem o número 0800 282
5000, que atende de segunda a sexta-feira,
de 8h às 15h. Por esse número podem ser
feitos agendamentos, críticas e sugestões.
No site da Rio Tokyo há também uma
pesquisa para conhecer a opinião dos compradores no pós-venda, chamada “Satisfação Total de Clientes”. É preciso preencher
o número do chassi do veículo adquirido e
dar as impressões sobre os itens solicitados.
O preenchimento é simples e rápido e as

informações levantadas são confidenciais
e de uso exclusivo da Honda e da concessionária na qual o serviço foi realizado.
O setor de Vendas Especiais do grupo
abrange também frotistas, taxistas e órgãos
diplomáticos. O gerente responsável é Washington Guedes, que comemora um significativo aumento no número de vendas
para os clientes com deficiência em 2014,
da ordem de 65%.
Ele está bastante confiante na movimentação para o próximo ano já que os dois
principais modelos 2015 foram lançados
recentemente. Os preferidos do público
com deficiência são o Fit – pelo conforto,
versatilidade, segurança e inovação tecnológica – e o City, que evoluiu, ficou muito mais moderno e esportivo, ganhando
design único e está mais tecnológico do
que nunca.

46

opinião

por Lucy Gruenwald e Cristiana Cerchiari

Mochila Digital: inclusão
ou mais exclusão ?

M

esmo que as escolas
ainda desconfiem da
eficiência e eficácia
do uso de dispositivos
eletrônicos na sala de
aula, a transição para formatos digitais está
se mostrando irreversível.
Como escreveu Celso Ming, é a “Mochila é Digital” ! Segundo o artigo, o Ministério
da Educação (MEC) aplicou, para o ano
letivo de 2014, R$ 67 milhões em ferramentas digitais complementares aos livros
impressos e o edital de compra de 2015 já
prevê a aquisição de livros digitais e obras
multimídia, com vídeos, animações, mapas
interativos e outros recursos associados
aos textos escritos. Em algumas escolas, o
material escolar do Ensino Médio, por vezes
se limita a um caderno de anotações e ao
tablet, equipamento que leva vantagem de
poder ser usado no ano seguinte. O diretor
de Ações Educacionais de Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
Rafael Torino, citado no artigo de Ming,
diz que “Este é um processo gradual de
inserção digital, não será obrigatório e não
será uma substituição pura e simples dos
livros impressos”.
Ótimo ! As escolas, professores, pais
e alunos terão opção, ou seja, poderão
escolher entre o livro impresso ou o livro
digital. Mas, como ficam os alunos com
deficiência que são impossibilitados de usar
uma versão impressa ? Eles terão acesso
aos livros no formato eletrônico em igualdade de condições ?
Vejamos as seguintes situações:
Para os alunos cegos: o formato digital pode ser uma ótima oportunidade para
terem acesso aos livros, já que não podem
ler versões impressas e as versões em Braille nem sempre estão disponíveis. Pessoas
cegas podem ler livros se estiverem em
formato eletrônico utilizando leitores de

tela (programas que “falam” com voz sintetizada) ou linha Braille (equipamento
eletrônico acoplado ao computador do usuário que reproduz em Braille - por meio de
pinos que sobem e descem - o conteúdo
da linha do texto apresentada na tela).
Para alunos com baixa visão: conteúdos no formato digital também podem
fazer toda a diferença. Livros impressos
podem ter tipografias que não atendem
as necessidades destes alunos que para
visualizar podem precisar de letras ou espaçamentos entre linhas muito maiores, ou
então mudar o contraste entre as cores do
texto e a de fundo (exemplo: fundo preto
com letras brancas). A disponibilização de
livros com essas características não parece
viável e nem tem sido contemplada pelas
editoras. Entretanto, se o livro estiver no
formato digital, eles poderão ser lidos mais
facilmente no computador (com softwares
ampliadores), em tablets ou em equipamentos específicos de leitura conhecidos
como e-readers, já que todos possuem
recursos para atender a estas necessidades
específicas das pessoas com baixa visão.
Os alunos com dificuldade de mobilidade nos membros superiores:
também poderão se beneficiar da versão
digital. Segurar ou “virar” as páginas de um
livro pode ser muito mais fácil em um tablet
do que na versão impressa. A versão digi-

talizada poderia dar-lhes autonomia para
fazer isto, quer por um toque na tela, quer
por comando de voz.
Para alunos com dislexia, com dificuldade de leitura ou de aprendizagem: o formato digital pode ser também
de grande valia. Poderão usar sintetizadores de voz que sincronizam a fala com a
localização do cursor na tela, sublinhando
e destacando as palavras lidas enquanto
é feita a leitura, o que pode favorecer a
relação entre sons produzidos por fonemas
e suas respectivas representações gráficas
facilitando a aprendizagem.
Os livros digitais permitem ainda que
alunos com (e sem) deficiência possam,
além de ler, fazer marcações, copiar trechos, soletrar palavras, fazer buscas em
dicionários online etc. Livros digitais podem
inclusive conter multimídia embutida (arquivos de áudio e vídeo) que com certeza
tornarão o aprendizado mais dinâmico e
divertido.
Um livro digital (e-book) pode ser lido
em computadores, equipamentos específicos (e-readers), em tablets ou celulares
que suportem esse recurso e pode ser
armazenado em vários formatos como:
PDF, HTML, e-Pub, DAISY, iBook, Kindle,
entre outros.
O que é extremamente importante saber é que, dependendo do e-reader ou
do formato do e-book escolhidos, o livro
(mesmo que digital) poderá não ser lido
por determinadas tecnologias de apoio (conhecidas como assistivas), como os leitores
de tela (usados pelos alunos cegos), os
ampliadores (usados por alunos de baixa
visão), ou os sintetizadores de voz, se o
conteúdo digital não for adequadamente
“acessibilizado”.
“Acessibilizar” um conteúdo digital significa incluir marcações extras e tomar
alguns cuidados (como por exemplo, verificar e eventualmente corrigir a ordem
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de leitura dos elementos da página). Ou
seja: NÃO BASTA SER DIGITAL TEM QUE
SER ACESSÍVEL !
Garantir a acessibilidade dos livros digitais não é tarefa fácil porque envolve vários
atores, mas é meta imprescindível ! E,
como cada ator pode se preparar para esta
tarefa tão desafiadora ?
O que os Governos podem fazer ?
Incluir em suas licitações os requisitos
de acessibilidade, tanto para a compra de
tablets, quanto para a compra de livros
didáticos.
Especificar, em detalhes, o que se entende por livro digital acessível (caso contrário,
cada Editora criará o seu padrão, segundo
o seu entendimento e interesse).
Fomentar o conhecimento dos requisitos de acessibilidade nos livros digitais
escolares, junto às editoras, escolas e professores.
Definir responsabilidades na criação do
material acessível e na oferta de versões
alternativas para atender alunos com deficiências específicas.
O que as Editoras podem fazer?
Entender as necessidades das pessoas com deficiência e seu potencial como
consumidor de cultura, comercializando
versões digitais acessíveis.
O que as Escolas podem fazer?
Considerar acessibilidade desde o início, quando planejarem o uso de novas
tecnologias.
Adquirir somente livros digitais e tablets
que sejam acessíveis aos alunos com deficiência, ou prover recursos para criar versões alternativas na própria instituição.

Capacitar os professores para que utilizem tecnologias assistivas em seu trabalho
e entendam as necessidades dos alunos
com deficiência com relação ao material
digital, utilizando para este fim, por exemplo, em horários de trabalho pedagógico.
Alocar recursos para compra de tecnologias assistivas adicionais, quando for o caso.
Oferecer suporte a alunos com deficiência e a professores para aquisição de tecnologia e treinamento no uso de material
digital acessível.
Prover legendagem e audiodescrição
em livros que contiverem recursos multimídia para que alunos cegos e surdos
possam acessar o conteúdo em igualdade
de condições.
O que os professores podem fazer?
Entender as possibilidades da Acessibilidade Digital.
Selecionar livros e vídeos para suas aulas
que atendam aos requisitos de acessibilidade e/ou disponibilizar adaptações desses
materiais que tenham sido feitas por eles.
Ajudar a identificar as necessidades do
aluno com deficiência para que ele tenha
acesso aos recursos mais adequados.
O que as Organizações Não Governamentais, com foco na pessoa com
deficiência, podem fazer ?
Liderar movimentos que pressionem
fabricantes e fornecedores a oferecer produtos com acessibilidade para as pessoas
com deficiência.
Protestar junto aos Ministérios de Educação e Justiça quando constatarem que
os direitos das pessoas com deficiência não
estão sendo atendido. (leia artigo interessante em “Make Kindle E-books Accessible”
da National Federation of the Blind (NFB)
sobre o movimento que liderou, desde
2009, contra a Amazon por causa da inacessibilidade do seu produto Kindle, e a
orientação que fizeram para que as Universidades não adotassem este produto
como padrão em suas instituições).
O que os familiares e aos alunos
com deficiência podem fazer ?
Exigir, de suas escolas, que sejam cum-

pridas as ações do Artigo 24 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) da ONU (promulgada no
Brasil como Decreto Legislativo 186/08),
que diz o seguinte:
“Os Estados partes assegurarão que as
Pessoas com Deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob
alegação de deficiência .... que sejam
providenciadas adaptações razoáveis de
acordo com as necessidades individuais...
que recebam apoio necessário, no âmbito
do sistema educacional geral, com vistas a
facilitar sua efetiva educação...”
Concluindo
Por ampliarem o acesso de muitos alunos a materiais escritos, o uso de livros
digitais nas escolas pode fazer uma enorme diferença na inclusão do aluno com
deficiência, mas se não forem acessíveis,
serão inúteis, pois criarão novas barreiras,
podendo trazer uma exclusão ainda maior
para esses alunos.
O Brasil, que está se iniciando no processo
de transformação digital na área da Educação,
não pode perder esta grande oportunidade
de criar condições, para que alunos com deficiência, tenham não só a oportunidade de
entrar na escola, mas de permanecer nela,
exercer a cidadania e adquirir conhecimentos
necessários para participar, futuramente e
produtivamente, do mercado de trabalho e
do mercado consumidor.
FONTES

Estado de São Paulo edição 2/
fev/2014: http://blogs.estadao.com.br/celso-ming/2014/02/01/mochila-digital/
https://nfb.org/kindle-books
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Atletas do Futuro - Fundo
Paraesportivo Brasil-Alemanha:
Fotos: AHK Brasil Divulgação

empresas investem em paratletas brasileiros rumo às Paralimpíadas !

E

mpresas e instituições alemãs
e brasileiras, em parceria com
o Esporte Clube Pinheiros, de
São Paulo/SP, se uniram para
desenvolver o paraesporte, incentivando a formação esportiva, além de
contribuir para a inclusão social e capacitação profissional dos atletas.
A iniciativa é denominada de “Atletas do
Futuro - Fundo Paraesportivo Brasil-Alemanha”, e abriga hoje 17 atletas. A meta é
chegar a 30 até 2016.
Entre eles há esportistas de alto rendimento e novos talentos. O projeto prevê
a preparação para um bom desempenho
em competições nacionais e internacionais,
já pensando nas Paralimpíadas do Rio de
Janeiro, em 2016. Os paratletas têm base
hospitalar, assistência em próteses e órteses,
cursos de inglês e de apoio para o desenvolvimento profissional.
“Os objetivos do projeto vão muito além

das conquistas nas Paralimpíadas. Nossa
expectativa é que possamos desenvolver,
não só atletas vitoriosos de alto rendimento,
como também profissionais que possam
integrar o quadro de colaboradores das empresas patrocinadoras e parceiras. Pensamos
além, preparando os atletas para o futuro
pós-carreira esportiva, explica o presidente
da entidade, Klaus Wilhelm Lege.
A promoção dessa iniciativa é do Instituto Sócio Cultural Brasil-Alemanha (ISCBA), que agrega as empresas, enquanto a
gestão esportiva dos atletas fica a cargo do
Clube Pinheiros. “O ISCBA é uma instituição sem fins lucrativos, criada pela Câmara
de Comércio e Industria Brasil-Alemanha,
em 1993, e reativada em 2012. Como
objetivo, tem a realização e o fomento
de projetos por meio de Leis de Dedução
Fiscal”, informa Lege.
A iniciativa com os atletas começou
em 2014, sendo que o trabalho de planejamento e captação de recursos teve
início em 2013. “Quanto mais empresas
aderirem ao projeto, mais atletas poderemos beneficiar. Para isso, basta procurar os
representantes do Instituto Sócio Cultural
Brasil-Alemanha, por meio dos contatos
disponíveis no site: www.atletasfuturo.
com.br”, informa Bruno Vath Zarpellon,
coordenador do ISCBA.

Entre patrocinadoras e parceiras já são 12
empresas: Rumo Logística, Thyssenkrupp,
Volkswagen do Brasil, Allianz Seguros, Demarest Advogados, Hamburg Süd, Hochtief
do Brasil, Mercedes-Benz do Brasil, Racional
Engenharia e Stihl.
Como parceiros, o projeto conta com o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Ottobock,
com suporte médico e de manutenção de
próteses e órteses, além da parceria com
o Instituto da Oportunidade Social, ONG
direcionada à qualificação e inclusão profissional dos atletas.
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo e o Consulado
Geral da República Federal da Alemanha
de São Paulo são apoiadores institucionais.

Atletas aprovam o projeto
Agora em 2014, entre os atletas do projeto, destacam-se Alan Fonteles – vencedor
dos 100m e 200m nas provas de atletismo
do Circuito Caixa Loterias, e André Brasil
– com medalhas de ouro nos 50m livre,
100m borboleta e 200m medley na natação pelo mesmo torneio. Eles, inclusive, já
treinavam no Clube Pinheiros. Para os anos

esporte
de 2015 e 2016, está prevista a ampliação da iniciativa, além da
sequência do projeto de capacitação e inclusão profissional, com
a busca de mais benefícios aos participantes.
Além dos dois atletas, também fazem parte do grupo: Alex
Sandro de Souza e Marcelo Mota (esgrima); Amaro da Silva, Ana
Rebouças, Cláudia Cícero, Claudy dos Santos, Diogo Caldeira, Gilmar
Lima, Jairo Klug, José Henrique, Lucas Pagani, Renato Moinhos,
Silvan Braga, Victor Sampaio e Yezza Sousa (remo).
“É muito bom contar com instituições que acreditam e investem
no paraesporte. A iniciativa ajuda a quebrar barreiras e preconceitos, e mostra que o esporte é para todos, serve de exemplo para
várias outras empresas. Como atleta, fico muito feliz em ver todo
esse investimento na minha imagem e carreira, além de ajudar a
promover o esporte paralímpico”, afirma Alan Fonteles. Segundo
ele, 2015 será bem agitado com os jogos Parapan-Americanos,
em Toronto (Canadá), e o Mundial Paralímpico de Atletismo em
Doha (Qatar). Fonteles sonha ainda conseguir índice para competir
na Olimpíada e Paralimpíada, em 2016, sendo o primeiro atleta a
conseguir esse feito em casa.
Para Alex Sandro de Souza: “os Atletas do Futuro dá oportunidade
para atletas de base e de ponta no desenvolvimento no esporte.
Com o apoio e patrocínio que recebo, fico tranquilo para focar nos
treinos e competições para buscar melhorar meu desempenho e
conquistar bons resultados”. Ele considera que a Alemanha tem
grande atuação no paraesporte, apoiando a pessoa com deficiência,
e sua relação próxima com o Brasil traz muito dessa atitude para cá.
“Meu principal objetivo é participar das Paralimpíadas Rio 2016. Mas,
para isso, tenho que conseguir ótimas colocações nos campeonatos
de esgrima do circuito internacional. O primeiro passo é me classificar e depois lutar para ganhar uma medalha”, afirma o paratleta.
Já Cláudia Cícero considera ser muito importante saber que tem
alguém que acredita no atleta: a família, os amigos, os patrocinadores. “Nenhum atleta chega ao pódio sozinho, e por isso é muito
gratificante saber que posso contar com o Esporte Clube Pinheiros, o
Atletas do Futuro, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação
Brasileira de Remo. Meu objetivo é sempre fazer o meu melhor ir
muito mais além. Quero chegar no limite, representar muito bem
o meu país e deixar meu nome na história do Brasil, bater no peito
e dizer sou brasileira”, afirma Cláudia.

Brasil é tetracampão mundial no futebol de cegos

O feito foi conquistado em Tóquio, no Japão, em 24 de
novembro, entre 12 seleções participantes no Mundial de
Futebol de 5. Na última partida, mais uma vez veio à tona a
eterna rivalidade: Brasil X Argentina. O jogo, como sempre, foi
muito disputado e acabou na prorrogação, com 1 a 0. A seleção brasileira tem se destacado na modalidade e está invicta
desde 2007: ganhou 3 medalhas de Ouro nas Paralimpíadas
e também é pentacampeã da Copa América.
O jogador Jefinho, que chegou a 3 gols no certame, foi
quem marcou. Ele, juntamente com o pivô Ricardinho, foram
escolhidos para a lista da seleção do campeonato pela organização, juntamente com Lucas e Coki, da Argentina, além de
Villa, do Paraguai, e o chinês Yutan Yu. Ricardinho, com 6 gols
foi artilheiro do torneio, eleito o melhor jogador do Mundial.
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) ouviu os jogadores
depois da conquista: “na hora que chutei, não esperava que a
bola fosse entrar. Acho que a sorte fez a parte dela também. O
importante é que pude comemorar mais este título. A emoção
de fazer um gol em uma final assim foi muito grande. Nos esforçamos e demos o máximo que podíamos. Na hora do gol,
extravasei”, disse Jefinho. Para Ricardinho: “havia muita tensão
de ambas as equipes, dos dois lados. Houve momentos em
que o cansaço era muito grande e ainda a pressão de ter que
marcar um gol. Quando percebi que o Jefinho tinha feito o gol,
foi um alívio que é difícil de explicar”, afirmou.
Quem se destacou também foi o treinador Fábio Luiz Vasconcelos. Ele já foi campão mundial como goleiro: “o grupo
suportou muito bem e estávamos muito bem preparados. Tivemos a felicidade de manter a tranquilidade para fazer o gol na
prorrogação. O grupo é muito experiente, aprendeu a ganhar, e
não se abate facilmente. Hoje dá para dizer que somos um time
a ser batido”, disse Vasconcelos. O vice-campeonato garantiu a
Argentina na Paralimpíada de 2016, no Rio. O próximo mundial
será disputado em 2018, mas a sede ainda não foi definida.
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Brasil é escolhido com um dos
principais mercados do mundo

A Ottobock, uma das gigantes mundias em fabricação de próteses, órteses e
cadeiras de rodas, considera o País como
um dos 8 mercados foco no mundo. Em
razão disso, tem intensificado os investimentos por
aqui, como explica Wilson
Zampini, diretor da empresa para a América Latina:
“teremos uma nova fábrica
de cadeira de rodas que, em
breve, contribuirá para oferecer produtos
de acordo com os padrões internacionais.
Também iniciamos a implementação de
nosso projeto de Desenvolvimento de Produto e fabricação de componentes protéticos, a nossa primeira unidade desse tipo
em um país emergente”.
O ano fecha com aumento de vendas
e lançamento de novos produtos. Zampini conta que depois de 2 anos e meio
de processo para registro, a empresa

conseguiu colocar no mercado algumas
novidades, como sistemas de suspensão
para próteses, que geram grande conforto, segurança e liberdade aos usuários.
Também a linha de joelhos protéticos
eletrônicos, foi enriquecida com opções
que agregam mais benefícios, além de
alternativas que tornam esse tipo de tecnologia acessível a um maior universo
de usuários.
O diretor lembra também os benefícios trazidos com a inauguração da nova
sede, em 2013, em Valinhos/SP, que
garante uma estrutura para atender as
expectativas do mercado, incluindo todos
os profissionais envolvidos nesse processo. Para isso, as áreas de treinamento
e serviços foram priorizadas no projeto.
A empresa segue ainda com as tradicionais atividades da Academy Ottobock na
área de capacitação técnica, especialmente focadas no suporte para introdução de
novas tecnologias e também na interação
acadêmica e clínica com os profissionais
do segmento de reabilitação. Também tem
investido na ampliação da equipe técnica.
“O ano de 2015 começa como um ano
desafiador, não só para a Ottobock, mas
para todo o País. Uma revisão da lista do
SUS é uma necessidade mais que urgente,

mas que depende de recursos e vontade
política, para trazer mais qualidade e melhor atendimento aos cidadãos. Contudo, a
disponibilidade, ainda que tardia, da linha
de produtos eletrônicos e outras soluções,
trará para uma fatia da população a possibilidade de viver com mais autonomia e
liberdade. Estes produtos deverão estar
entre os promotores do crescimento em
2015”, explica Zampini.
A Ottobock também participará dos
Jogos Paralímpicos em 2016, no Rio, sendo a única organização no mundo com
uma experiência de 25 anos apoiando o
esporte paralímpico. A empresa trará técnicos de diferentes nacionalidades, para
facilitar a comunicação com os atletas,
além de colocar à disposição uma grande
quantidade de produtos e maquinários.
A empresa apoia ainda, o projeto “Atletas
do Futuro”, para dar condições a jovens
com potencial em atingir alto rendimento.
“A Ottobock considera seu papel de
líder de mercado, muito mais do que ser
a maior empresa atuando nesse setor,
mas uma companhia que contribui com
o segmento, colocando seus recursos
em prol da qualidade de vida de pessoas
com dificuldade de locomoção”, finaliza
Zampini.

Sistema Genium X3
Explore novos horizontes
© Ottobock · OK4025_7-EN-01-1408

Os benefícios do Genium X3, são uma combinação única de tecnologia,
funcionalidade e uso intuitivo. Ele responde imediatamente as suas necessidades,
seja numa caminhada simples ou corrida, mesmo em mudanças de velocidades
repentinas, qualquer que seja seu desejo, ele estará com você.
Outro benefício vai te impressionar: a resistência à água e corrosão, assim você
poderá tomar banho, nadar, trabalhar em condições molhadas ou apenas
desfrutar um banho de mar – conheça o Genium X3, você verá o quanto ele vai
revolucionar sua qualidade de vida, por ser moderno, intuitivo, eficaz e poderoso.

Assista ao vídeo do
sistema Genium X3 em ação:
www.youtube.com/ottobock
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Programa MIT Especial reforça
atendimento a pessoas com deficiência

A Mitsubishi Motors do Brasil fecha o
ano comemorando o crescimento de 40%
nas vendas destinadas ao segmento. Para
o bom resultado, colaborou a implantação
do programa MIT Especial: “com ele, toda
a equipe de vendedores e orientadores
recebeu informações que reforçaram ainda mais o comprometimento da marca
em atender da melhor maneira possível
todos os segmentos de
clientes, incluindo os
com deficiência”, explica o diretor comercial
Fernando Matarazzo.
A equipe recebeu o
conhecimento necessário
para ajudar o interessado
na hora da compra de um
produto da marca. Foi desenvolvida uma cartilha, onde estão desde
explicações legais sobre o processo, até
como a venda deve ser trabalhada dentro
da própria Mitsubishi. O objetivo, de acordo

com o diretor, “é garantir que o cliente com
deficiência consiga desfrutar dos benefícios
na hora da compra da maneira mais rápida
e ágil possível”. Com isso, ele espera nos
próximos anos, atender o segmento ainda
com mais eficiência.
Os modelos preferidos desse público
são o Pajero Dakar, ASX e o Pajero TR4. Este
ano, no Salão do Automóvel de São Paulo,
houve o lançamento do Lancer nacional,
produzido na fábrica de Catalão/GO. “Teremos mais esse produto em nosso portfólio,
com todos os benefícios e isenções que
encontrados nos outros veículos já oferecidos. Assim, aumentaremos ainda mais a
oferta e o volume de modelos destinados
a esse segmento”, comemora Matarazzo.
A Mitsubishi Motors conta com 187 concessionárias em todo o Brasil, todas preparadas para atender clientes com deficiência.
O conjunto da rede recebe orientações e
atualizações de mercado, incluindo o atendimento a esse público. “Procuramos, com

isso, manter toda nossa equipe de venda e
também os consultores responsáveis atualizados e preparados para atender qualquer
demanda”, garante o diretor, informando
que há um departamento especializado que
trabalha em tempo integral na condução dos
pedidos de venda para garantir a excelência
também no faturamento do veículo. “Um
dos diferenciais está em atender essa demanda com agilidade e eficiência, buscando
sempre reduzir o prazo de faturamento e
entrega”, informa. Também é oferecido Test-Drive, sendo necessário apenas consultar a
disponibilidade de carro na concessionária.
“A Mitsubishi Motors tem o compromisso de tornar nossos produtos e também
nossos serviços cada vez mais acessíveis.
Facilitar o atendimento e procurar o melhor
serviço para esse público é uma prova desse compromisso. Sabemos da importância
do segmento, e continuaremos buscando
oferecer cada vez mais produtos voltados
para esses clientes”, finaliza Matarazzo.

informe publicitário

Tecnologia a serviço
do melhor atendimento
Pioneira em “Close Caption” ao vivo no Brasil por meio da
Estenotipia Informatizada, a Steno já tem 20 anos de estrada
no trabalho com essa tecnologia, que permite acessibilidade a
pessoas com deficiência em diversas situações. Um marco na
empresa foi o ano de 1997, quando começou a usar a técnica
para o Jornal Nacional, da Rede Globo, a primeira emissora que
percebeu a necessidade de atender o segmento.
“Em 2008 iniciamos trabalhos de audiodescrição; em 2010
fizemos filmes com AD assim como a primeira propaganda da
Natura com AD. Temos agora o TV Texto e Rádio Texto, que é o
texto literal do que está sendo dito na televisão
ou na rádio (desde que as emissoras habilitem
o conteúdo) e Mobiload, que permite a pessoa
com deficiência visual ou auditiva sentar em qualquer parte do cinema, teatro ou evento com
total acessibilidade e liberdade”, conta Wagner
Medici, diretor comercial da empresa.
A transcrição ao vivo é regulamentada pela
norma ABNT 15290 e pode ser usada em diversas áreas. Medici observa que os pedidos para utilização de

“Close Caption” têm aumentado não só em função da legislação,
mas as próprias emissoras estão começando a perceber que
pessoas com deficiência visual e auditiva são telespectadores e
principalmente consumidores. Um dos principais problemas enfrentados é a formação de profissionais de estenotipia – profissão
que, apesar de bem remunerada, é ainda pouco conhecida no
Brasil – poucos querem investir nesse segmento, onde o curso
para formação profissional é de 3 anos. O diretor resume o trabalho e a missão da empresa: “Sempre acreditar nos constantes
desafios”, afirma Medici.

Um futuro diferente no acesso à informação,
ao lazer, à cultura e ao entretenimento.
Conheça a Steno do Brasil.
Há mais de 20 anos no mercado, a Steno do Brasil orgulha-se de ser uma empresa dedicada
ao acompanhamento constante do mercado de acessibilidade.
Combinando credibilidade e pioneirismo, desenvolve produtos baseados em novas tecnologias,
soluções e tendências. Criou a Teoria Brasileira de Estenotipia Informatizada e foi o precursor em sistema de
legenda oculta (Closed Caption) e Áudiodescrição no país. Seu portfólio inclui produtos pioneiros, com
grande adesão dos setores privados e governamentais, objetivando a formação e o compartilhamento de
ideias e práticas para solucionar problemas e estimular a inovação.
Venha conhecer um pouco mais da Steno do Brasil e faça você também um futuro diferente.
RÁDIO TEXTO®

STENOVOICE®

TV TEXTO®

MOBILOAD®

AD® -AUDIODESCRIÇÃO

PRIMEIRO RÁDIO
PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
AUDITIVA.

UM PROVEDOR
DE SERVIÇOS
100% WEB, QUE
GERENCIA O
FLUXO DOS
TRABALHOS E
DISPONIBILIZA
RELATÓRIOS E
PLANILHAS.

TEXTO GERADO
A PARTIR DO
CONTEÚDO
FALADO DE
QUALQUER
PROGRAMA DE
TELEVISÃO.

SISTEMA
QUE PERMITE
ACOMPANHAR
A LEGENDA E A
AUDIODESCRIÇÃO
INDIVIDUALMENTE
EM QUALQUER
POLTRONA DE
TEATROS, CINEMAS
E AUDITÓRIOS EM
TEMPO REAL E EM
QUALQUER IDIOMA.

PRODUÇÃO DE ÁUDIO
DESCRITIVO DAS CENAS DE
DETERMINADO PRODUTO
AUDIOVISUAL. AS DESCRIÇÕES
SÃO REALIZADAS EM ESPAÇOS
ONDE NÃO HÁ DIÁLOGOS,
PARA MELHOR ENTENDIMENTO
DO CONTEXTO E AUTONOMIA
DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA VISUAL.

www.steno.com.br
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Grupo abriga bandeiras de várias
marcas com o melhor atendimento !

Sérgio Navarro Jr: gerente de
Vendas Diretas do Grupo

O Grupo Grand Brasil está no mercado desde 1992, focando sempre na
qualidade do atendimento: compromisso que o acompanha desde o início da
caminhada. Em sua trajetória, fez grandes parcerias e hoje abriga 17 concessionárias de várias bandeiras/marcas.
Entre elas, estão 8 lojas Renault, 1
Toyota, 3 Nissan, 2 Hyundai e outras 3
do segmento Premium.
A cada dia o grupo se destaca mais no
setor de Vendas Diretas, principalmente
devido à agilidade, ao conhecimento do
mercado frotista, de locadoras, taxistas
e pessoas com deficiência, além dos
preços competitivos. A empresa customiza o seu atendimento para cada tipo
de cliente e, por esse motivo, oferece
soluções na medida certa. Da maneira
como estrutura esse setor, consegue,
para cada caso, cada venda efetuada, a
melhor alternativa e custo x benefício.
O Grupo faz questão de dizer que a
eficiência é sua marca, garantida pela
estrutura de apoio pois, além dos profissionais qualificados, usa um sistema de
comunicação direta com as montadoras,
o que gera dinamismo e segurança nas

operações. Isso resulta em qualidade
no atendimento e muita eficiência e
agilidade na hora da venda.
“A Grand Brasil sempre procura
oferecer diferenciais e um deles é o
atendimento personalizado para pessoas com deficiência, então todas as
concessionarias são acessíveis e adaptadas, com uma ampla estrutura nesse
quesito”, explica Giovana Chiaramelli,

assistente comercial da empresa.
Também foram desenvolvidas parcerias com diversos escritórios da capital e
da Grande São Paulo, para o encaminhamento dos pedidos de isenções a que
o público com deficiência tem direito.
O Grupo oferece ainda, test-drive para
a maioria dos modelos disponíveis. “Há
pelo menos
um vendedor
em cada uma
das concessionárias para
atendimentos
ao segmento.
Como o Grupo

informe publicitário
sempre aposta em inovação, contamos
com profissionais qualificados, experts
no atendimento de diferentes necessidades, inclusive a de clientes com deficiência, procurando oferecer consultoria
especializada e as melhores soluções,
com isso se destacando cada vez mais
no mercado automotivo”, afirma a assistente.
A profissional faz até uma lista dos
modelos preferidos dessa clientela:
Renault (Duster e Sandero Stpeway);
Nissan (Livina X-gear); Toyota (Corolla)
e Hyundai (HB20).
“O Grupo Grand Brasil, ciente de sua
responsabilidade e proposta, procura
sempre levar o bem-estar para a vida
das pessoas, firmando um compromisso
não somente na venda e sim, dando
todo um suporte também no pós-venda:
desde a retirada do veículo até qualquer
outro tipo de necessidade que o cliente
venha a precisar, de orientação ou ajuda”, garante Giovana.
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por Adriana Buzelin

Esgrima: uma sensação de algo
medieval cheio de tecnologia

A

esgrima é a atividade que
combina os ideais do esporte de alto rendimento
com as tradições do combate com armas brancas. É
um esporte olímpico por excelência, um
dos poucos presentes no programa olímpico desde a primeira edição, em 1896.
Para pessoas com deficiência a esgrima
em cadeira de rodas foi apresentada pela
primeira vez em 1953 e, gradativamente,
veio se organizando institucionalmente.
Tornou-se um dos esportes mais prestigiados dos Jogos Paralímpicos, tendo participado de todas as suas edições. Apesar
de já ser uma modalidade consolidada na
maioria dos países da Europa e de estar
em ampla expansão em outros, como
nos Estados Unidos, Canadá e China,
ainda é pouco difundida no Brasil e na
América do Sul.
Kleber Silveira de Castro é professor de
educação física e já fez vários treinamentos no Brasil e na França como instrutor de
Esgrima em Cadeira de Rodas. Atualmente
é auxiliar técnico da Seleção Brasileira de
Esgrima em Cadeira de Rodas (ECR) e
membro de Comissão de Promoção IWAS
(instituição que rege a ECR no mundo).

Como instrutor
da esgrima em cadeira de rodas em
Belo Horizonte/MG,
na conversa que
tive com ele pude
saber um pouco
da sua trajetória
na esgrima adaptada: “sou praticante
de Esgrima desde
1994. Em 2010 fui
a um Campeonato
Brasileiro em Curitiba/PR e vi, pela primeira vez ao vivo, uma competição de
ECR. Terminada a competição, voltei a BH
com a intenção de oferecer aulas e criar
esta possibilidade para quem não pode
jogar esgrima convencional. Desde 14 de
fevereiro de 2011 então há aulas gratuitas e regulares, e nossos atletas inclusive
já participaram de competições estaduais
e nacionais”, conta Castro.
A esgrima em cadeira de rodas (ECR)
é indicada para qualquer pessoa, independentemente da idade, da estatura ou do
peso. A sua prática pode contribuir para
o aprimoramento das qualidades físicas,
motoras, intelectuais e morais do indivíduo. Outro importante benefício que a
pessoa com deficiência pode obter com
esse esporte é a melhoria da suas condições psíquicas, já que a esgrima é capaz
de atuar nas emoções básicas, sendo um
método ideal para aliviar a tensão nervosa
e proporcionar sensações de independência e bem estar.
“E as regras são praticamente as mesmas da esgrima convencional ! É na
verdade um dos esportes adaptados que
tem menos variações de regras - tanto
que um andante pode sentar-se numa
cadeira de competição e jogar com um
cadeirante normalmente”, relata Castro.
O esgrimista soma pontos durante um
combate ao atingir o adversário com a

ponta da arma (nas modalidades de espada e florete) ou com qualquer parte da
lâmina (na modalidade de sabre). Apesar
de ser um esporte tradicional, é um dos
que mais se modernizaram ao longo das
últimas décadas. Hoje em dia, os toques
são acusados automaticamente por aparelhagem eletrônica.
A segurança é um ideal profundamente respeitado. Em nenhum momento o
esgrimista busca provocar qualquer tipo
de ferimento real. As armas não possuem
corte, nem ponta perfurante. O uniforme tradicionalmente branco é uma vestimenta especialmente desenhada para
garantir a segurança do atleta. As regras
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por Isabel McEvilly

EUA: visibilidade das
pessoas com deficiência

O

penalizam ações que ponham em risco
os atletas e garantem a conduta esportiva
e cavalheiresca. Com isso, acidentes são
extremamente raros.
No campo dos atletas paraolímpicos, podemos contar com: Marcos Melo
(Campeão Brasileiro - Cat. C), André
Vasconcelos (Vencedor da Copa Brasil
em BH – Cat. C), Márcio Neves (Vice-Campeão Brasileiro – Cat. B), Gustavo
Pereira e Gustavo Reis. Ainda Gustavo
Vale, Sandro Waldez e Ivanilda Avelar.
A sala de esgrima do Barroca Tênis Clube, no Bairro Gutierrez, em BH, tem parceria com o Programa Superar, da Prefeitura
de Belo Horizonte/MG, e oferece aulas
gratuitas de esgrima em cadeira de rodas
às segundas e quintas-feiras, das 19h45 às
21h45. Os treinos são voltados tanto para
quem busca apenas praticar uma atividade
física saudável e prazerosa, quanto para
quem possui pretensões competitivas. O
acesso à sala de esgrima, a partir da entrada
social do clube, é amigável aos cadeirantes,
visto que as portas são largas e não há
escadas, apenas rampas.

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

que é o projeto de visibilidade das
pessoas com
deficiência,
e como isso começou ? É
um projeto em parceira com
a SotryCorps, para incentivar
as pessoas com deficiência
a gravarem suas histórias ao longo de
um ano.
A campanha foi lançada nos EUA
em comemoração, para celebrar os 25
anos da ADA - Americans with Disabilities Act em 2015. Mas essa ideia
surgiu após Alice Wong ter participado no ano passado de um evento da
StoryCorps, no museu contemporâneo
Judaico, onde reuniram-se pessoas da
história popular.
Nesse evento foi falado sobre parcerias, e isso fez com que Alice Wong
pensasse na comunidade das pessoas
com deficiência. Então, ela foi até eles
para saber se já havia alguma parceria
com a comunidade PcD, e eles disseram que não havia.
Ela ficou surpresa, pois na Bay Area San Francisco, na Califórnia (EUA), tem
uma grande comunidade. Ela pensou que
essa era a oportunidade para começar.
Depois de quase um ano e várias
conversas, a StoryCorps - San Francisco, formou uma parceria. Agora com a
StoryCorps local, e a móvel, as pessoas
com deficiências americanas vão poder
registrar suas historias.
Segundo Alice Wong, não há um
questionário a ser respondido, somos
livres para dar nossos depoimentos.
Deixaremos registrados um pouco
de nossas histórias, pois todos nós temos uma.
Falar sobre a ADA é opcional, pois
o importante é registrar nossas experiências.

Essas histórias
serão parte de uma
distinta coleção, que
pode ser pesquisada
pelo publico na biblioteca do Congresso, os
Estados Unidos.
StoryCorps é um
segmento de uma rádio – NPR’s – da edição matinal, é uma
entidade sem fins lucrativos, que tem
como missão gravar, preservar e compartilhar as histórias dos americanos.
Desde 2003, a StoryCorps tem recolhido e arquivados mais de 50.000
entrevistas com mais de 90.000 participantes. Cada conversa é gravada em
um CD para compartilhar, e é preservada no centro da cultura popular norte-americana da Biblioteca do Congresso.
A StoryCorps é um dos maiores projetos
de história oral.
Sendo brasileira e vivendo aqui nos
EUA há alguns anos, penso que essa
pode ser uma ótima ideia e que o Brasil
pode fazer também algo assim.
Assisti alguns depoimentos e além
de registrar sua história, as pessoas
estão ajudando aqueles que pensam
estar sozinhos. Acredito também que
seja uma forma de mostrar todos os
tipos de deficiências e abrir cada vez
mais espaço e levar mais informação.
Mais um bom exemplo a ser
seguido !
Isabel McEvilly tem
sequela de Pólio, é
brasileira radicada
nos EUA, onde
trabalha em controle
de qualidade, é
assinante e agora,
colunista da Revista
Reação.
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Rede de concessionárias se destaca
em vendas da marca
Ser a melhor revenda da marca no Programa Acesso Ford,
desenvolvido exclusivamente para atender as pessoas com deficiência é o objetivo da Sonnervig. Aos 88 anos, é um dos grupos
mais tradicionais e antigos do mercado de automóveis no Brasil.
Com 6 lojas espalhadas pela capital paulista, sendo 3 na zona
norte, uma na zona sul e uma na zona oeste, além de uma filial
em Cotia/SP, na Grande São Paulo, a empresa comemora em
2014 um crescimento de 28% das vendas para esse segmento
dentro de seu departamento de Vendas Diretas.
Entre as 6 filiais, quatro são totalmente adaptadas e duas estão em processo
de adaptação, como explica o gerente de
Vendas Corporativas, Marcello Paixão.
“Temos test-drive dos dois modelos homologados pela montadora, o New Fiesta
HT e a Ecosport e, em situações especiais,
podemos disponibilizar o transporte dos
clientes”, explica o gerente.
Todos os vendedores das 6 filiais passaram por treinamento especializado para melhor atender aos

clientes com deficiência e seus familiares. “O sucesso de vendas
continua sendo a Ecosport 2.0 automática, mas o New Fiesta
Hatch vem ganhando espaço”, conta Paixão.
Para 2015, além de aumentar ainda mais a participação no
segmento frente a outras marcas, outro objetivo é fortalecer a
divulgação aos clientes sobre os benefícios que eles têm direito,
principalmente das pessoas com deficiência “não condutoras”
e dos familiares, ambos liberados recentemente para também
usufruir das isenções de impostos na compra de veículos.

nÓS FAZEMOS

VALER O SEU

DIREITO!
FORD ECOSPORT 2.0
SE AUTOMÁTICO (CAT ECQ5)

FORD FOCUS 1.6 S

HATCH AUTOMÁTICO (CAT QAK5)

ISEnÇãO DE IpI
E IcMS
FORD NEW FIESTA 1.6

HATCH AUTOMÁTICO (CAT RND5)

• OESTE • pacaEmbu av. Norma pieruccini Gianotti, 725 (cont. av. marquês S. Vicente)......3871-8053
• NOrTE • V. GuilhErmE rua dos machados, 150 (ponte da Vila Guilherme) ................................2971-7878
• NOrTE • SaNTaNa av. Zaki Narchi, 1185 (próximo ao center Norte) ...................................................2223-2000
• Sul • ipiraNGa av. Dr. ricardo Jafet, 1283 (próximo ao Extra) ................................................................2066-1078
• GraNJa ViaNa rod. raposo Tavares, km 23,5 (ao lado do mc Donald’s) ......................................4617-9300
nova loja

braZ lEmE av. braz leme, 620 (ponte da casa Verde) ...................................................3950-7676

www.sonnervig.com.br

Ford Ecosport 2.0 SE, Automática, 14/15, pintura sólida (cat. ECQ5), Ford Focus 1.6 S Hatch, Automático, 14/15, pintura sólida (cat. QAK5), Ford New Fiesta 1.6 Hatch Automático, 14/15, pintura sólida (cat. RND5). Consulte vendedores condições para financiamentos, Acesso Ford e isenção de IPI e
ICMS . Consulte CET (Custo Efetivo Total) de cada modelo. Crédito sujeito a aprovação. Os veículos Ford estão em conformidade com o PROCONVE.
A Sonnervig reserva-se ao direito de corrigir possíveis erros gráficos. As promoções financeiras estão sujeitas a alteração pela Instituição Financeira
sem prévio aviso. Valores válidos até 30/08/2014 ou término do estoque. Fotos meramente ilustrativas.

Pedestre, você também faz parte do trânsito
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Ultrassonografia em 3D: opção para
gestantes com deficiência visual

A

experiência de “ver” o
bebê ainda no útero, tão
festejada por todas as mulheres grávidas, também
pode ser compartilhada
agora por mulheres cegas. Uma técnica
para impressão da ultrassonografia em
3D permite que isso aconteça. Em geral,
os médicos que fazem os exames nesses
casos procuram narrar o exame, contando sobre a posição do feto assim como
a descrição de sua anatomia. “Com os
modelos impressos em 3D, tudo aquilo
que é narrado se materializa em algo real
e palpável, facilitando sua compreensão”,
explica Heron
Werner, ginecologista e especialista
em Medicina Fetal
do Alta Excelência
Diagnóstica e um
dos idealizadores
do projeto.
A impressão é
realizada com o
apoio do Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, por uma equipe
multidisciplinar que desenvolve projetos
e pesquisas nas áreas de modelagem
tridimensional física e virtual. Os projetos
compreendem a elaboração de arquivos
tridimensionais, vídeos e impressões físi-

cas 3D. “Os arquivos podem ser impressos em resina por meio de softwares
de modelagem 3D e tecnologias de obtenção de imagens como scanners 3D
(laser, luz branca estruturada e kinect)
e tecnologias não invasivas de obtenção
de imagens médicas (ultrassonografia
3D, Ressonância Magnética e Tomografia
Computadorizada)”, explica o médico.
Poucos especialistas ainda recorrem à
impressão em 3D, mas Werner acredita
que o método será mais utilizado à medida em que ficar mais conhecido. “No
mundo, apesar de publicações científicas
que fizemos, poucos ainda têm acesso”,
afirma. Ele informa que médico faz o
exame e envia o arquivo gerado do feto
para que seja possível trabalhar o arquivo, deixando-o pronto para a linguagem
de impressão 3D. O especialista explica
que o método pode beneficiar médicos
e também mulheres sem deficiência. Alguns casos de malformações que dependam de cirurgia logo após o nascimento,
por exemplo, podem ser beneficiados
se for possível ter acesso ao modelo
impresso, isso facilita o planejamento
cirúrgico. O custo é baseado no número
de horas para o trabalho do arquivo e na
quantidade de material gasto, em função
do tamanho do feto, na impressão 3D.
Pode oscilar entre R$ 800 e R$ 3 mil.

“Nos casos de gestantes com deficiências
visuais, nós procuramos fazer sem ônus
para a paciente”, afirma Werner.
O médico afirma que a receptividade
das futuras mães tem sido muito boa,
em alguns casos até emocionante. “Nós
procuramos entregar o feto impresso 24
horas após o exame. É importante lembrar, que após a 16ª semana, entregamos
para a gestante somente a face impressa
de seu feto, pois a ultrassonografia não
consegue fornecer um arquivo único com
toda a informação do corpo fetal, devido ao seu tamanho. Caso a paciente
queira a impressão 3D de todo o corpo
fetal, é necessário fazer uma Ressonância
Magnética”, conclui. Mais detalhes desse
assunto no site: www.feto3d.com
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Pioneira no setor de fisioterapia,
empresa segue apresentando
novidades !

A história da Carci, que tem sede no bairro da Liberdade, na capital paulista, é de pioneirismo no setor. Na década de 50, o Brasil
importava 80% do que se consumia na área
da saúde, isso de modo global. Se o assunto
fosse só fisioterapia, a situação piorava, o
setor era confundido com sauna. Em 1966,
Ivo de Carvalho fundou a empresa, numa
época em que já existia um movimento
liderado por alguns fisioterapeutas para o
reconhecimento da profissão, assim como
para os terapeutas ocupacionais, o que foi
alcançado em 13 de outubro de1969, com
o apoio da empresa.
Quem conta a história é o filho
do fundador da empresa e atual
diretor, Orlando de Carvalho:
“na época, a Carci oferecia produtos, em especial Forno de Bier,
que era rifado entre os profissionais para angariar fundos a serem
utilizados nas viagens a Brasília/DF, que redundaram nas profissões de fisioterapeuta
e terapeuta ocupacional”.

Hoje a fisioterapia tem se diversificado
em várias especialidades e a empresa acompanha toda essa evolução, desenvolvendo e
produzindo equipamentos e produtos para
a maioria delas. A área é composta por uma
grande variedade, desde uma simples linha
de bolinhas para exercícios de mão, até um
sistema de captação de imagens por câmeras e a linha de robótica.
A Carci também mantém parcerias e
representa algumas empresas que detêm
tecnologia de ponta, com produtos que
ainda não são produzidos pela indústria nacional, em razão do baixo consumo, como:
Biodex, Neurocon, Qualisys, Enraf-Nonius,
Mega, Tekscan, Guy-Capron, entre outras.
Mesmo sendo produtos de baixa rotatividade, a Carci exporta em pequena escala
para mais de 40 países, inclusive China.
Entre os principais produtos comercializados, Carvalho destaca a linha de banheiro
e, dentro dela, o Sit Box, que dispensa o
uso de cadeira de banho no box.
O diretor também lembra de um dado

importante: “a Carci é pioneira na participação na Feira Médica de Dusseldorf, na
Alemanha, desde 1996, com estande e recursos próprios. Nos orgulhamos de ver inserida a bandeira brasileira no rol de bandeiras
participantes da maior feira mundial para a
saúde. Nossa ida se deveu a um convite do
ex-presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), João Klinger, e aqui fica
a nossa homenagem ao saudoso amigo”.
Agora em 2014, como todo o setor
de saúde, a área da empresa enfrentou
algumas dificuldades. Carvalho espera que
ocorra uma melhora no próximo ano e que,
cada vez mais, haja o reconhecimento da
profissão de fisioterapeuta. Também espera
melhorar a atual loja que é pequena e necessita de algumas modificações e adaptações. As vendas pela iInternet também
devem crescer, já que ainda é em pequena
escala, porque a empresa iniciou essa forma
de comercialização recentemente.
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por Neivaldo Zovico

Tecnologia Assistiva impedindo
a comunicação dos Surdos

N

o ano de 2006, o Comitê de Ajudas
Técnicas propõe para criar o novo termo “Tecnologia Assistiva” para que a
sociedade brasileira sociabilize, conheça e se conscientize sobre acessibilidade para todos os tipos de pessoas com deficiências.
O objetivo da Tecnologia Assistiva é proporcionar a pessoas
com deficiência mais autonomia, com qualidade de vida, inclusão
social e também ampliar a comunicação, mobilidade e ambiente,
permitindo seu aprendizado, trabalho e integração com família,
amigos e sociedade.
A Tecnologia Assistiva engloba os produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, que promovem a
autonomia de pessoas com deficiências de todos os tipos, com
a participação dentro da sociedade.
Já estamos no novo milênio, estamos com a visão da evolução
da tecnologia muito avançada, que tem possibilidade para ajudar
as pessoas com deficiência de todos os tipos.
No Brasil já existem muitas leis que defendem os direitos
das PcD através de acessibilidade. Apesar das Leis, Decretos,
Portarias, Normas da ABNT etc, os gestores públicos não se
preocupam com PcD e alegam que falta verba, aprovação do
projeto pelo governo, entre outros. Enquanto isso, 9,7 milhões
de Surdos e/ou Pessoas com Deficiências Auditivas, brasileiros,
sofrem muito com as barreiras de comunicação.
O Governo Federal lançou o programa “Viver sem Limite”. Este
programa se destina a implementar novas iniciativas e intensificar
ações que já são desenvolvidas pelo Governo em benefício das
pessoas com deficiência. Apesar disso, este programa ainda não
sanou os problemas enfrentados pelos Surdos. O Governo pensa
que está tudo resolvido em relação à acessibilidade para povo
Surdo, mas na verdade, ainda não fez nada. A burocracia tem
feito os Surdos esperarem há muitos anos, pagando os impostos e sem garantia dos seus direitos. O sonho do povo Surdo é
quebrar as barreiras de comunicação para ter mais autonomia,
não precisar pedir a ajuda de outras pessoas e se integrar na
sociedade, tendo seus direitos respeitados.
O plano de Internet 4G ou LTE, que seria uma saída para a
comunicação dos Surdos, já que permitiria acesso a diversas
ferramentas, como: webcam, chat, email e outros tipos de comunicação de forma mais eficiente, apresenta preço abusivo. Além
disso, não há subsídios para tecnologia de comunicação, como:
celulares smartphones, laptops, tabletes e videofone, que são
meios de comunicação muito úteis e necessários do povo Surdo
para a comunicação do dia-a-dia, mas ainda são inacessíveis
para a maioria dos Surdos por conta de seus preços altíssimos.
A Central de Intermediação para Surdos, ainda não oferece

aos Surdos a possibilidade de fazer ligações para
pessoas ouvintes (bem como, receber ligações) por
meio de videoconferência em LIBRAS, na qual se
traduz da Língua Portuguesa para a Língua Brasileira
de Sinais, e através disso poder agendar consultas
médicas, resolver questões referentes a seguro de
carro e de casa, pedir pizza etc. O povo Surdo sequer pode
ligar, em caso de emergência, para a Polícia, SAMU, Bombeiro
e disque denúncia, entre outros. Além disso, não há chat para
este tipo de serviços de emergência.
Nem o SAC tem atendimento prioritário para os Surdos. A
ANATEL recomenda o uso de tecnologias que já são obsoletas,
como: TTD/TS (telefone para Surdos). Embora diversas empresas disponham dessa tecnologia, ninguém a usa na prática. Além
disso, a televisão, aberta e por assinatura, não exibe legenda em
todos os programas. No caso da TV paga isso fica ainda mais
grave, já que os clientes Surdos pagam um pacote e não têm
acessibilidade, o que os deixa insatisfeitos e frustrados.
Não há legenda nos filmes nacionais, mesmo nos que foram
premiados em diversos lugares, exibidos no Brasil, e eles são patrocinados com a verba do Governo Federal, nosso dinheiro. Não
há a preocupação com acessibilidade dos Surdos ! Diretores e
atores sequer reconhecem a importância da legenda nos filmes.
A ANATEL, a Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência,
o Ministério Público Federal e diversos órgãos públicos não têm
desempenhado eficazmente seu papel para a melhoria da comunicação de Surdos, por meio de tecnologias avançadas. Por
causa da politicagem e também da falta de vontade de resolver
problemas do povo Surdo. Diversas cartas em nome da Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) foram
enviadas, mas não tiveram retorno e, portanto, nada foi feito até
agora para melhorar a acessibilidade de comunicação dos Surdos.
Nós, o povo Surdo, estamos com a esperança de que os
novos políticos eleitos e reeleitos vão reconhecer nossos direitos
de comunicação. Esperamos que eles trabalhem em prol do
povo Surdo, legislem e fiscalizem em favor da quebra de nossas
barreiras de comunicação para que assim nós Surdos possamos
nos integrar à sociedade brasileira.
Neivaldo Augusto Zovico
é Surdo, professor, Consultor de Acessibilidade para
Surdos e pessoas com deficientes auditivos, Coordenador Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS,
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo e é
colaborador da equipe do site: www.portaldosurdo.
com e www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
E-mail : neivaldo.zovico@terra.com.br
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Vendas de concessionária trazem
expectativas favoráveis para 2015
O ano de 2014 não desapontou a Honda Forte, concessionária localizada na Vila
Leopoldina, zona oeste da capital paulistana. O supervisor de Vendas Especiais,
Eder Santos, confirma: a curva de vendas
para pessoas com deficiência continua
ascendente, com um aumento médio de
30% no ano.
Aberta em 2004, a loja se preparou
para o bom resultado em seus mais de
1.000 m² de exposição e atendimento
aos clientes: um dos maiores show-rooms
do Brasil. A Honda Forte possui departamentos para segmentos importantes em
seu mix de vendas, incluindo também:
frotistas, taxistas e corpo diplomático, tanto
na parte de vendas quanto no pós-vendas.
Santos explica o atendimento específico para pessoas com deficiência: “hoje
estamos com uma equipe de vendedores própria e treinada para dar todo o
suporte necessário, desde o processo de
isenção até a retirada do veículo”, afirma
o supervisor.
A loja é certificada pelo Honda Conduz, programa criado em 1997 que estabeleceu a relação diferenciada com o

segmento, procurando dar um tratamento
de qualidade. A certificação foi criada em
2008, como reconhecimento às concessionárias que estão de acordo com todas
as normas propostas. “Temos uma loja
totalmente preparada para atender os
clientes PcD”, garante Santos sobre a acessibilidade do local. A Honda forte também
oferece test-drive para que o interessado
conheça de perto o veículo que está interessado. E falando nos favoritos desse
público, o supervisor informa que o Fit é
o “carro chefe”, mas que “o número de
vendas do City está surpreendendo”. Para
ele, trabalhar com o segmento significa
“satisfação de saber que estamos, não so-

mente vendendo um veículo, e sim dando
o suporte completo para esse cliente, que
nos procura para ter informações de como
obter o benefício de isenção de impostos,
que muitas vezes é burocrático e de difícil
acesso”, afirma.
A concessionária também possui um
site – www.hondaforte.com.br – que permite atendimento online e um telefone
exclusivo – (11) 3838-3050 – para receber ligações de pessoas com deficiência.
O serviço de atendimento ao consumidor
Honda Forte realiza pesquisas diárias, medindo o nível de satisfação do cliente em
vendas e pós-vendas, tanto na qualidade
do serviço quanto no atendimento.
Agora, já é tempo de pensar nos planos
para 2015: “queremos continuar atuantes neste segmento e, como sempre, em
busca de melhorias e satisfação de nossos
clientes”, garante Santos. “É muito satisfatório ver uma grande quantidade de pessoas que compraram seus veículos com
isenção retornarem, refazerem o processo
e solicitar seu novo Honda. Isso é reflexo
que estamos fazendo um trabalho satisfatório para esse público”, conclui.
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“Zuada”: grupo de cegos espalha
bom humor pelo País através de
Programa de Rádio

O

Zuada tá no ar...” - diz a música da vinheta que todos
os sábados ou domingos,
dependendo da cidade,
anuncia as 2 horas de
muita animação, alegria, energia positiva,
música e humor, que contagiam ouvintes
de várias regiões brasileiras. Com linguagem voltada mais para o público jovem,
os assuntos giram em torno de balada,
final de semana, beijo, abraço, curtição,
namoro, paquera e por aí afora.
O projeto começou em fevereiro de 2012
e hoje já está em 16 emissoras de rádio do
Brasil, abrangendo 900 cidades espalhadas
por vários estados, como: São Paulo, Minas
Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Acre e
Amapá. Todas as rádios recebem o mesmo
programa, mas com personalização, cada
uma tem sua abertura, saídas de bloco, vinhetas e encerramento especial. O acordo que o
grupo tem com as rádios, permite que elas
podem vender publicidade, assim como a
equipe do programa também, ficando assim,
bom para ambos.
Muita gente que escuta o programa
Zuada, não tem a menor ideia de quem
são os 4 malucos que apresentam: Rafael
Nimoi, Beto Pereira, Gustavo Torniero –
conhecido como Teen Nerd – e Kleber
Salles. “Por coincidência”, como afirmam
os apresentadores, os 4 são cegos !
Mas não usam disso para se destacar.
Eles se colocam apenas como profissionais
e a deficiência, nesse contexto, não interfere e nem ajuda ou atrapalha. Desse modo,
o assunto também não entra em pauta.
“Fazemos um programa para a sociedade como um todo, para o público que nos
ouve, independente se o ouvinte possui
ou não alguma deficiência. Não teria problema em focar nisso, mas o projeto do
Zuada é outro”, explica Beto.

ram matar o rádio, mas ele fica cada vez
mais forte”, acredita o apresentador. Desse
modo, consideram que a Internet é uma
ferramenta que ajuda, porque em qualquer parte do planeta é possível acessar
os sites das rádios e ouvir os programas
onde quer que a pessoa esteja.

Muitos dos diretores das próprias rádios
que assinam contrato de exibição também
não sabem e nem imaginam que eles são
cegos, mas quem entrar na página: facebook.com/programazuada, vai poder ver
diversas reportagens de TV em que eles
aparecem. Os rapazes já tem mais de 15
mil seguidores nas redes sociais e milhares
de ouvintes pelas rádios e regiões do Brasil
onde elas atingem.
Uma das maiores preocupações dessa
turma bem humorada é com a qualidade
do que vai para o ar. O local em que
gravam não importa, pode ser todos no
mesmo estúdio ou cada um em sua cidade. Aliás, o grupo não está espalhado
também em regiões diferentes: Americana/SP, Jundiaí/SP, São Paulo/SP e Pouso
Alegre/MG. E a gravação é tão perfeita,
que para quem ouve, parece que eles
estão todos juntos no mesmo estúdio,
fazendo a maior bagunça. Mas para tanta
perfeição é preciso muito aprimoramento
técnico e esse é um dos pilares do projeto,
eles estão sempre procurando os melhores equipamentos e soluções.
O principal traço de união desse grupo
de malucos é a paixão pelo rádio: “Desde
quando inventaram, o rádio é o meio de
comunicação mais rápido e ágil que existe”, explica Rafael Nimoi, que não teme
a concorrência. “Ele – o rádio – nunca
vai perder a sua força, tantas vezes tenta-

Uma equipe pra lá de animada !
Rafael Nimoi tem 28 anos, é cego e
formado em publicidade e propaganda.
Sua especialidade é a parte técnica: já
atuou como coordenador de emissora
e trabalhou muito tempo em rádio. Fora
o Zuada, com sua voz privilegiada e talento, grava comerciais em seu estúdio
e ainda bate ponto como funcionário de
uma empresa de TV a cabo no interior
de São Paulo.
Beto Pereira, cego, 38 anos, tem formação em ciências sociais, longa experiência
em rádio, só na Difusora de Jundiaí ficou
mais de 10 anos como apresentador, além
de ter atuado também no departamento
comercial da emissora. Estudou técnica
em rádio e TV no SENAC. Atualmente,
também trabalha na Laramara - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com
Deficiência Visual, na capital paulista. É
palestrante e se diz um militante social
de inclusão e acessibilidade. Por conta
disso, já gravou comerciais e participou
da caracterização de dois personagens
cegos na novela global “América”. Suas
aparições mais recentes na TV foram em
reportagens sobre cão guia, seus fiéis
companheiros. Recentemente aposentou seu cão-guia, Simon... e já recebeu
outro, o Terry.
O caçula da equipe é Gustavo Torniero,
cego, 19 anos, cursa o 2º semestre de jornalismo na Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM) em São Paulo/SP. Mais

lição de vida
Onde ouvir o Zuada na sua região ?

conhecido como “Teen Nerd”, ele encarna mesmo o personagem, sempre
zoado pelos outros por sua pouca experiência. Faz também as pesquisas
musicais do programa.
O amigo e colaborador Kleber Salles, cego, 32 anos, participa com imitações, textos de humor e é o cantor
da turma. Também apresenta quando
Beto ou Gustavo não podem comparecer. “Nós somos engraçados, o Kleber
é humorista”, garante Beto Pereira.

Sudoeste do Paraná - Oeste Capital FM – Chapecó/SC – Sábado - 18 hs
Região de Ribeirão Preto/SP – 101 FM – Jabuticabal/SP – Sábado – 19 hs
Alfenas, sul e sudeste de MG e noroeste de SP – Atenas FM – Alfenas/MG –
Sábado – 19 hs
Região Metropolitana de Campinas/SP – Cabocla FM – Artur Nogueira/SP –
Sábado – 20 hs
Salto e região de Sorocaba/SP – FM 90 – Salto/SP – Sábado – 20 hs
Araras, Piracicaba, parte do interior de SP e sul de MG – Fraternidade FM –
Araras/SP – Sábado – 21 hs
Crisciúma, Sul de SC e norte do RS – Onda Jovem FM – Forquilha/SC –
Sábado – 21 hs
Paraúna e Sudoeste de GO – Veredas FM – Paraúna/GO – Sábado – 21 hs
Rio Branco e região Metropolitana – Acre FM – Rio Branco/AC – Sábado – 22 hs
Marília e região Centro-Oeste de SP – Itaipú FM – Marília/SP – Sábado – 22 hs
Ourinhos, região Oeste de SP e norte PR – Itaipú FM – Ourinhos/SP – Sábado – 22 hs
Cafelândia e região de Cascavel PR – Crystal FM – Cafelândia/PR – Domingo – 19 hs
Região Oeste de SP, sul de MG e sul PR – Jovem Som FM – Presidente
Venceslau/SP – Domingo – 19 hs
Itajubá, sul de MG, sul RJ, Vale do Paraíba – Panorama FM – Itajubá/MG –
Domingo – 19hs
Macapá e região Metropolitana – Amapá FM – Macapá/AP – Domingo – 20 hs
Cia Norte, Maringá e noroeste PR – CIA FM – Cia Norte/PR – Domingo – 21 hs
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A ideia inicial do
programa foi de Nimoi,
que começou com dois
amigos que não eram
radialistas e na época,
estavam lá só para ajudar. Acabou ficando sozinho e convidou Beto
Pereira, com quem já
tinha trabalhado em rádio. Deu tão certo que
ele está lá até hoje. Já o Teen Nerd foi uma coisa
de fã mesmo, entrou em contato com Beto, que
conheceu pela TV, por MSN, na cara de pau, e foi
ficando amigo de todos até ser fixo no programa.
Beto conhecia o mineiro Kleber, do tempo em
que fez trabalhos em rádio no sul de Minas, onde
ele mora. Pediram alguma coisa de humor e ele
fez um quadro. Ele fez dois e foi definitivamente
“raptado” para o projeto.
O futuro
A equipe está sempre pensando em novidades. De acordo com Nimoi, a ideia é criar uma
geradora de conteúdo que funcione da mesma
forma com que o Zuada é oferecido. Seriam outros produtos, com partes ao vivo e gravadas,
para várias emissoras que estejam integradas.
“Estamos testando e está funcionando muito bem,
mas é algo que a gente não vai falar ainda”, explica.
O que eles querem falar é da busca de patrocínio, sempre necessária para sobrevivência
de qualquer projeto. Beto garante que o custo X
benefício é muito bom, já que com o valor que
o patrocinador anunciaria em uma única rádio
grande, por exemplo, por um pouco mais ele vai
entrar em 16 rádios de uma só vez !
Além disso, a empresa poderá patrocinar a
marca “Zuada” e estar com eles nas aparições
na mídia e em outros projetos. “Nós temos um
produto de qualidade para vender e é isso que
é legal e que está dando certo”, conclui otimista,
Beto Pereira.

música e arte

por Celise Melo (Celelê)

Associação Inspirar
– Autismo – TDAH –
Dislexia

A

Associação de Pais
Inspirare surgiu informalmente há mais de
12 anos. Veio de uma
profunda necessidade
de estipular metas a favor de crianças, adolescentes e adultos com autismo, TDAH e dislexia.
Em 2014, a Associação foi aberta
formalmente com as fundadoras e mães: Simone Alli Chair - diretora-presidente; Fany Simberg - diretora administrativa; Roberta Pardo Mendes; Viviane Ojeda e Mônica Luczynski. A proposta é oferecer apoio
gratuito, orientação, informação e acolhimento – o que essas mães
fundadoras não tiveram quando descobriram os diagnósticos de seus
filhos. Essas voluntárias também saem em busca de parcerias, visitam
escolas e viajam para Brasília para acompanhar os projetos de lei que
são de interesse da causa.
Como alguns autistas possuem um talento natural para pintura e
desenho, recentemente foi feita uma exposição desses artistas com
enorme sucesso. A intenção é sempre valorizar essa parcela esquecida
da sociedade, pois é acreditando no potencial de cada um que os resultados são mais expressivos.
Como musicoterapeuta, indico também a música como um dos incentivos para desenvolver o lado artístico e como terapia para o público
da Inspirare.
A associação está sempre presente nas discussões sobre políticas
públicas, fóruns, seminários, debates e congressos que envolvem esses três assuntos, procurando sempre atualizar informações, opinar em
decisões importantes e mostrar a realidade vivenciada nos âmbitos da
saúde e da educação. Distribui gratuitamente cartilhas explicativas, procurando informar a sociedade sobre a atual perspectiva da deficiência
ou dos transtornos em nosso País. O trabalho é de formiguinha, mas os
envolvidos acreditam na viabilidade dessas ações, que procuram efetivar
e desenvolver resultados em conjunto com as famílias e escolas.
Os interessados podem agendar horários com antecedência através
do Site: www.associacaoinspirare.com.br.

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, autora, educadora, 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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Autoescola aposta em
conscientização no trânsito
Cerca de 90% dos alunos da Autoescola DF, localizada no município de Osasco/
SP, na Grande São Paulo, são pessoas com
deficiência física. “Cada vez mais cresce
a conscientização sobre seus direitos e a
procura pela habilitação especial aumenta
a cada ano”, garante a diretora Daniele
Almeida.
A escola habilita pessoas com deficiência física, auditiva e nanismo e vai além do
simples ato mecânico de ensinar a dirigir.
Os instrutores fazem questão de enfatizar
a educação no trânsito e conscientizar
que um veículo é somente um meio de
transporte. “Está provado numericamente
pelas corretoras de seguros que pessoas
com deficiência dirigem com muito mais
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cuidado
e respeito”, garante
a diretora.

Além disso, os alunos são
informados sobre todos os
benefícios a que têm direito
como, por exemplo, as isenções de IPI, IPVA, ICMS e rodízio, bem como a forma e
locais em que podem solicitá-los. A excelência do trabalho da DF faz com que seja
convidada pela AACD, tanto
de São Paulo/SP como de Osasco/SP,
como pela AAOR, para proferir palestras
a cada dois meses.
“Nossas expectativas para 2015 são
as melhores, temos grandes projetos a
serem concretizados, fazemos parte da
inclusão da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho e, muito em breve,

teremos uma nova unidade. Inspirados
em nossos clientes e amigos, queremos
sempre aprimorar nossa qualidade de serviços e atendimento”, conta Daniele, que
deixa sua mensagem: “nos colocamos à
disposição e estaremos prontos para mais
um ano, sempre nos aperfeiçoando, vocês
são nossa inspiração !”
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Lançamentos e vendas
em alta marcam o ano
Aos 46 anos de atividades, a Cavenaghi
continua líder no mercado brasileiro de adaptação veicular – segmento em que foi pioneira
– e também é a maior loja especializada em
soluções para pessoas com mobilidade reduzida do País. Além disso, distribui em sua grande
loja no bairro do Jaguaré, zona oeste da capital
paulista, várias marcas renomadas, nacionais
e importadas, de produtos para pessoas com
deficiência, como: camas especiais, cadeiras
de rodas e de banho, almofadas, andadores,
scooters, guinchos, bengalas e muletas, adequação postural, carrinhos infantis, entre outros
tantos itens. Além da sede em São Paulo/
SP, a empresa conta ainda com filial no Rio
de Janeiro/RJ e mais 40 pontos autorizados
espalhados pelo País, além da sua loja virtual.
“Apesar das indefinições no que diz respeito à política econômica do País, somos
otimistas, já estamos fazendo investimentos,
especialmente visando os lançamentos para
o próximo ano”, conta a diretora
Mônica Cavenaghi, afirmando
que o balanço do ano foi bastante
positivo, e que a expectativa de
crescimento é de 20% nas vendas.
Os lançamentos diferenciados,
aliás, são um ponto forte da Cavenaghi. Em 2014, entre as novidades

apresentadas, vale destacar as camas Centauro
e Comfort, com controle remoto, que possuem
vários diferenciais e não lembram os modelos
hospitalares. Na linha Conforto e Bem Estar, há
o também o Scalamobil que, ajustado à cadeira
de rodas, facilita a subida e descida de escadas.
No setor automotivo, o destaque fica para as
novas versões de comando de direção, como:
CCE (Central de Comandos Elétricos) e do Ergon H e Ergon V (Controle Manual Universal
- Horizontal e Vertical), produtos referência do
portfólio Cavenaghi e que agora estão com um
design mais moderno e funcional. Já o TurnyEvo
é um banco confortável, que pode substituir os
bancos convencionais dos veículos, facilitando a
entrada e saída do passageiro com deficiência
de forma fácil e segura.
Outro ponto diferencial da Cavenaghi é o
atendimento especializado. Na linha de Adequação Postural, por exemplo, terapeutas e
técnicos garantem soluções personalizadas aos
clientes. “Nossa empresa se orgulha
de ser uma das primeiras no Brasil a
enxergar a necessidade de oferecer
esse serviço aos clientes”, comenta
a diretora. O processo começa com
o agendamento da pessoa com as
terapeutas. Durante a avaliação, que
é feita gratuitamente, a especialista

faz uma rigorosa avaliação e prescreve o equipamento e as adaptações que melhor garantirão
uma correta postura e favorecerão as atividades
de vida diária ao usuário. O equipamento é preparado pelos técnicos e agenda-se uma prova.
Após alguns dias, o cliente retorna à loja para
retirar o equipamento e receber as orientações
finais de uso e de cuidados.
“Finalizamos o ano com a sensação de
que realizamos um bom trabalho. Felizmente,
fortalecemos nossa área de relacionamento
com o cliente exatamente num ano conturbado para alguns fabricantes nacionais e, com
isso, buscamos oferecer qualidade mesmo
num cenário de muitas dificuldades. É um
momento especialmente oportuno para agradecer principalmente a nossos clientes, por
acreditarem e confiarem em nosso trabalho
e por nos permitirem participar de suas vidas.
Muito obrigada a todos”, finaliza Mônica.
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Vendas crescem em 2014 com
novas versões de modelos !

Com uma completa linha de automóveis
que atendem às diferentes necessidades
do consumidor, a Chevrolet é uma das líderes em vendas também para pessoas com
deficiência. Na avaliação do gerente regional de Vendas Diretas, Marcos Saraiva,
2014 apresentou um crescimento de aproximadamente 60% na comercialização
para esse segmento.
Quatro modelos aparecem no ranking
dos mais vendidos para PcD: Onix, Prisma,
Spin e Cobalt. Todos eles ganharam versões ou acessórios novos recentemente.
Campeões de vendas, o Onix e o Prisma
(1.4) se destacam pela praticidade e por
serem os únicos da categoria a oferecer
transmissão automática de 6 velocidades,
o que se traduz em mais conforto a bordo
e economia de combustível. Na versão
2015, a novidade é o volante com teclas
que permite ao motorista fazer e receber
ligações pelo seu smartphone, comandar
o rádio e aumentar ou reduzir a velocidade
sem tirar as mãos da direção (hidráulica).
O Spin (1.8) é um dos modelos mais
versáteis do segmento, pelo amplo espaço
interno, capacidade para transportar até 7
ocupantes e um porta-malas que pode
levar uma cadeira de rodas montada. No

Salão do Automóvel de São Paulo, o veículo ganhou uma nova versão, a Activ, com
maior altura em relação ao solo, estrutura
reforçada e visual exclusivo.
Com porta-malas maior que o da maioria dos chamados “carros grandes”, o Cobalt
(1.8) é outro produto bem sucedido da
Chevrolet neste segmento. O sedã vem
completo de fábrica, com transmissão automática de 6 marchas e sistema multimídia.
Na linha 2015, a novidade é a ampliação
do número de acessórios de conveniência
e de conforto disponíveis.
“De modo geral, os consumidores procuram carros cada vez mais completos e
fáceis de guiar. Além da transmissão automática, o ar-condicionado, a direção hidráulica e os sistemas de conectividade são
bastante valorizados”, explica Saraiva. “Tudo
isso pode ser encontrado desde o Onix,
um dos modelos de entrada da Chevrolet
e que custa a partir de R$ 36,1 mil com as
isenções de IPI e ICMS. Antigamente esses
eram equipamentos encontrados apenas
em automóveis grandes de luxo, que os
tornavam inacessíveis à maioria dos con-

sumidores”, completa.
A Chevrolet possui uma rede com mais
de 600 concessionárias pelo País, todas
com uma estrutura para atendimento para
pessoas com deficiência, incluindo assistência para obter as isenções fiscais e a
oferta de veículos especiais. Geralmente
esse atendimento é feito de forma personalizada pelo departamento de Vendas
Diretas da loja. Também é oferecido test-drive a todos os clientes.
“A Chevrolet foi uma das pioneiras no
desenvolvimento de produtos nacionais
acessíveis equipados com transmissão automática, isso desde os anos 80. A marca,
além de auxiliar o consumidor a conseguir
as isenções fiscais, ainda oferece descontos extras a pessoas com deficiência que
podem chegar a 15,5 %, dependendo do
modelo”, informa o gerente.
Para ele, 2015 será um ano muito especial: “a marca completará 90 anos de
atividades no país e continuará apresentando novidades para o consumidor, que
logo em breve irão começar a conhecer”,
garante Saraiva.

informe publicitário

Empenho no atendimento
aumenta vendas de
concessionárias

Com 45 anos de atividades, o grupo Itavema conta com 82
lojas é uma das maiores redes de concessionárias da América
Latina. A Superfor faz parte do conglomerado e é especializada em
veículos Ford, com 9 pontos de vendas espalhados nos estados
de São Paulo (Taubaté, São José dos Campos e Diadema) – na
capital paulista nos bairros: Butantã, Lapa e Pinheiros – e Rio de
Janeiro/RJ, nos bairros: Maracanã, Botafogo e Del Castilho.
Todas as concessionárias são acessíveis, oferecendo entradas
sinalizadas e banheiros adaptados. Também oferecem test-drive
e o serviço leva e traz é estudado em cada caso. Os clientes com
deficiência são atendidos pelo Departamento de Vendas Diretas:
cada loja possui um profissional especializado, que recebe um
treinamento específico. As atualizações são frequentes, feitas
junto com os parceiros de isenções e sempre em grupo para
não ocorrer divergência de informações.
Edilene Ferreira dos Santos, supervisora de Vendas Diretas,
explica o que significa interagir com esses clientes: “cada vez
que atendemos o público PcD, ganhamos respeito pessoal, uma
credibilidade e satisfação incomparáveis, além de um crescimento
profissional e pessoal desejado por todo o profissional da área”,
afirma.
O bom atendimento rendeu frutos em 2014, com um aumento

considerável nas vendas, especialmente com a Ecosport exclusiva
para pessoas com deficiência. “Também mudamos o foco, hoje
esses clientes não escolhem só o veículo, escolhem o atendimento,
a acessibilidade, e isso fez muita diferença”, conta a supervisora.
O modelo preferido, além da Ecosport (Ford) por ser um
veículo alto, que garante segurança, é o New Fiesta (Ford), mais
acessível devido ao custo. “Temos a vantagem do conforto que
só a Ford pode oferecer”, garante Edilene. Ela afirma que para
2015 a Superfor terá aumento da linha e produtos diferenciados,
maiores vantagens e menos burocracia: “Estamos trabalhando
incessantemente para que esses clientes se sintam cada vez mais
seguros e confiantes ao adquirir seus veículos”, afirma.
De acordo com a supervisora, a empresa hoje se empenha
em atendimento, treinamento e principalmente foco no trabalho
exclusivo com clientes PcD. Em 2014 foram fechadas parcerias
que começaram a dar frutos antes do previsto e que superaram
as expectativas. Edilene garante que continuarão com esse processo. “Quando o cliente entra na Superfor e é atendido por um
especialista ele se sente totalmente confortável em informar tudo
que ocorreu, e assim, conseguimos atendê-lo em sua necessidade,
isso traz credibilidade, confiança e principalmente um cliente feliz”,
conclui a supervisora.
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mulher

por Márcia Gori

Dormindo com o inimigo

N

essa edição irei discorrer
sobre um tema que temos
vivido nos noticiários, na
vizinhança e em algumas
ocasiões com nossas próprias amigas, nos deixando impotentes,
pois é muito complicado dar conselhos em
situações que envolvem relacionamentos
e sentimentos.
A violência doméstica ainda nos choca,
nos deixam magoadas com nossa individualidade, falta de compromisso em ajudar
quem precisa, pelo menos com solidariedade, pois muitas vezes ainda comentamos
que, se esta mulher está sofrendo é porque
merece, não tem moral... e o pior de todas,
que esta gosta de sofrer, apanhar como
mulher de bandido. Já perguntamos para
alguma companheira de bandido se ela
realmente gosta de apanhar ? Ou é a sociedade machista que inventou este jargão
para nos desmerecer mais um pouco, para
nos desqualificar, nos diminuir para dar o
perfil de que somos incapazes de saber o
que é bom ?
Criamos nossas filhas para serem obedientes, comportadas, para não receber
com o tempo o rótulos de meninas fáceis,
de personalidade duvidosas quando estão
perto do sexo oposto. Somos agressoras
como mães ? Não acredito, mas somos
reflexos de várias gerações de mulheres
caladas, submissas, com dúvidas sobre a
sua capacidade de luta e inteligência, apesar de que a tradição vem de séculos afins,
tornando-se difícil quebrar esta corrente
que nos aprisiona interiormente.

Fico me perguntando constantemente:
qual é o perfil do agressor ? O que leva
essa mulher a se prender a este perfil de
homem ou mulher, pois isso não acontece
unicamente aos relacionamentos heterosexuais, também ocorre junto dos chamados
“homoafetivos”, e são frequentes, embora não divulgados, quando viram notícias
da mídia, já vem com a morte da pessoa
oprimida.
Qual o perfil, afinal ? Depois de pesquisar achei características que me deixou
mais intrigada, porque nós já vivemos algumas situações e acreditamos que éramos
amadas, era a visão que a sociedade nos
incutia no decorrer de nosso crescimento,
namorávamos, casávamos, tínhamos filhos,
mas, quando ganhamos maturidade conseguiamos enxergar que todo este comportamento infligido a nós tinham cargas
emocionais negativas, trazendo sofrimentos
psicológicos dolorosos em nossas vidas
familiares e, principalmente, interior.
Nos dias atuais, o homem agressor ainda
se sente no direito de perseguir, maltratar
sua companheira, levando-a a depressão,
a angústias emocionais, que na maioria
das vezes, não terá mais cura, podem ter
paliativos desta dor que a consome com
medicação, tratamento psiquiátrico, que
será por toda a sua vida, haja vista que
o sofrimento psicológico é o pior e mais
desumano que já vi até hoje.
Sempre ouvi dizer sobre a “Síndrome de
Estocolmo”, porém presenciá-la é estranho,
ver uma mulher sofrer violência de todas
as formas, até ao ponto de transformá-la
em um ser humano dependente emocionalmente ou apaixonada pelo seu agressor, chega ser uma via crucis tormentosa,
inexplicável. Induzindo a sociedade pensar
que a vítima não vale nada, tem prazer ou
então acostumou a sofrer.
Afinal o que é “Síndrome de Estocolmo”
? Segundo a Wikipédia: “(Stockholmssyndromet, em sueco) é o nome dado a um

estado psicológico particular em que uma
pessoa, submetida a um tempo prolongado
de intimidação, passa a ter simpatia e até
mesmo sentimento de amor ou amizade
perante o seu agressor. A síndrome de
Estocolmo parte de uma necessidade, inicialmente inconsciente.”
No mínimo estranho. Mas como uma
pessoa pode ter simpatia ou amor pelo
seu algoz ? É fácil até a compreensão destas confusões de sentimentos, pois nem
todos são maus ou bons o tempo todo,
existe alguns intervalos de “atenção” do
agressor, causando confusões emocionais
no vitimado, ocasionando a desculpabilização do agressor ou, inversamente, pelo
desenvolvimento de auto-culpabilização
pela situação; neste caso a vítima tende a
considerar que, de alguma forma, merece
aquele “castigo”.
Diante disso, há necessidade de sempre
haver a intervenção em casos de violência
sistêmica, que brota do autoritarismo e abuso do poder de uma pessoa pseudo mais
forte, conduzindo o mais fraco à doença
física e psicológica, uma vez que o vitimado,
na maioria das vezes, não tem consciência
do que está acontecendo ao seu redor,
porque foi criado para obedecer, como
também com o conceito de que homem
é assim mesmo, são violentos e gostam
de mostrar força... que é ruim com ele,
pior sem ele... Uma grande mentira que
foi implantada através de muitos séculos.
Existem homens compreensivos, amáveis, dedicados a compreender suas companheiras e desencanados com o compor-

mulher
Perfil do Agressor

tamento destas, haja vista que são seguros
de si, como também do amor que dedica
e recebe. Não sentem necessidade de cobranças, pois sabem que antes do “NÓS”,
havia o “EU” e o “ELA”... a individualidade
de pensamentos, emoções, amigos, preferências, enfim, a individualidade do ser.
Não há necessidade de sufocar, maltratar, humilhar, para amar e ser amado,
trazendo a agonia do sentimento, a dor das
feridas físicas e emocionais, porque amor
não é destrutivo, mas sim uma construção
conjunta de bem estar e estar bem com
você, seu companheiro e o mundo.
Até nosso próximo encontro!!!
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Ele tende a usar violência para resolver seus problemas. Um jovem que tem um antecedente
criminal, que entra em brigas ou que gosta de agir de forma violenta, provavelmente irá agir do
mesmo modo com a esposa (ou companheira) e com os filhos. Os agressores reagem agressivamente mesmo diante de pequenos problemas e frustrações e têm um temperamento que os
leva a agir impensadamente.
Também há uma correlação forte entre violência doméstica e crueldade com animais. Ele abusa
do uso do álcool e de outras drogas. Há uma ligação forte entre violência doméstica e problemas
com drogas e álcool, mas estes fatores isoladamente não explicam a ocorrência da agressão. Nem
todos os dependentes químicos são agressivos. Frequentemente, um agressor tenta justificar seu
comportamento dizendo que “eu não teria feito isto se não estivesse bêbado.” Ele tem arraigadas
idéias sobre o que um homem deveria ser e o que uma mulher deveria ser.
Frequentemente, os agressores têm um enfoque fantasioso da vida. Pensam que as mulheres
têm um único papel na vida: ser dependente, submissa, complacente; e os homens, também um
único papel: ser chefe, tomar decisões, dominar, ser macho.
Ele tem ciúmes de outras pessoas do rol de amizades da companheira (incluindo os amigos e
familiares masculinos ou femininos). Os agressores sofrem de intenso ciúme, quase paranóia, que
pode conduzir ao isolamento da vítima. Ele quer saber onde a companheira vai, a que horas, com
quem foi se encontrar; quer sua companheira o tempo todo com ele.
Um agressor acusará frequentemente sua companheira de flertar outros homens.
Ele tem acesso a armas de fogo, facas, ou outros instrumentos letais. Os agressores falam muito
em usar armas contra as pessoas e ameaçam usá-las em caso de vingança.
Ele tem poder total sobre o relacionamento do casal e espera que sua companheira siga suas
ordens e conselhos. Ele se enfurece se a companheira não cumprir seus desejos e se não for capaz
de prever o que ele deseja.
Um agressor não pensa que os pontos de vista de outras pessoas são importantes também.
Não aceita acordos. Um agressor pode tentar até mesmo decidir sobre o vestido da vítima, sua
maquiagem, penteado, escolha de amigos etc. Ele alterna extremos de altos e baixos, quase como
se fosse duas pessoas diferentes.
Os agressores são freqüentemente extremistas, ora extremamente carinhosos, logo depois
extremamente cruéis. O agressor é quase sempre amoroso diante da família e dos amigos, e um
monstro quando está a sós com sua companheira. Ele justifica de forma errada sua agressão,
buscando a culpa nos outros.
Os agressores frequentemente, consciente ou inconscientemente, buscam culpar outras pessoas ou acontecimentos sem relação alguma com o problema. Nada do que acontece é culpa
dele. Ele é agressivo verbalmente e/ou mentalmente. Antes do agressor poder ferir fisicamente
sua companheira, precisa baixar a auto-estima dela de tal forma que ela tolere as agressões. Isso
começa frequentemente com o agressor buscando diminuí-la mediante pequenas coisas que sua
companheira diz ou faz, até que ela se sinta tão insignificante, que ache não ser nada sem a ajuda
dele e que ninguém iria querê-la se ele a abandonasse.
Algumas das táticas para exercer poder e controle que o agressor utiliza são: envergonhar ou
caçoar da companheira em frente aos amigos dela ou familiares; diminuir a importância das realizações ou metas de vida da companheira; fazê-la sentir-se como se não pudesse tomar decisões; usar
intimidação e ameaças para ganhar a complacência da companheira; dizer-lhe que ela nada seria
sem ele; culpá-la pelo modo como ele se sente ou age; pressioná-la sexualmente para atos que
ela não está disposta a realizar; fazê-la sentir que não há outra solução a não ser no relacionamento
de ambos; impedi-la de fazer coisas que ela deseja – como passar tempo com a família e amigos.
Cumulativamente, estas táticas de poder e controle têm os seguintes efeitos sobre a vítima:
Faz com que ela sinta-se assustada sobre como ele irá agir.
Vive pedindo desculpas a outras pessoas pelo comportamento do companheiro.
Acredita que ela poderá ajudá-lo a mudar, mudando primeiro seu comportamento.
Deveria nada fazer que cause conflito entre o casal, ou que deixaria o companheiro enfurecido.
Acreditar que, não importando o que ela faça, ele jamais estará contente com ela.
Fazer sempre o que seu companheiro quer que ela faça em vez de fazer o que ela gostaria de fazer.
Continuar vivendo com ele, porque tem medo do que ele faria se ocorresse a separação.
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Líder em vendas, empresa desafia
crise e continua crescendo !

O desaquecimento da economia brasileira como um todo fez com que as
empresas procurassem novas formas de
atuação. A Casa Ortopédica, na capital paulista, acelerou a implantação do novo portal,
optou por diferentes formas de marketing
e acentuou as promoções, assim como
também, reestruturou as parcerias com
fornecedores, para manter o movimento
de vendas e o percentual de participação
no mercado.
A empresa é reconhecida nacional e
internacionalmente já, pelo número de visitas no portal e pela variedade de produtos
e informações que disponibiliza, servindo
de referência para os profissionais do setor. Oferece uma média de 200 cadeiras
manuais, carrinhos, cadeiras de banho e
em torno de 40 modelos entre cadeiras
de rodas motorizadas, scooters e demais
equipamentos elétricos, como: guindastes de transferência e camas hospitalares,
entre outros.
Luciano Santos, sócio-proprietário da empresa, faz um balanço do ano:
“em cadeiras de rodas
motorizadas, a burocracia
jurídica do nosso País deixou o mercado sem saber

o que poderia ou não ser vendido. Mesmo
assim, atingimos nossa meta de superar as
200 unidades/ano. Em carrinhos motorizados, o segmento se manteve alheio à
crise, com um crescimento exponencial e
tivemos bons resultados”, garante.
Na linha de manuais, Luciano afirma que
sentiu mais os efeitos da economia, com
grande queda em algumas marcas/modelos. Apesar disso, a empresa teve um crescimento significativo, principalmente porque
tem uma grande reserva de estoque, que
os ajudou a superar o desabastecimento
por parte de alguns fornecedores.
Outro ponto muito forte é a relação com
os parceiros: “continuamos a aliança com
a Ortobras, nosso grande aliado em quantidade e valor agregado em faturamento.
Tivemos ótimos resultados com a Ortomix
e a Praxis-Comfort, assim como mantemos
um estreito relacionamento de intercâmbio de informações, compartilhamento de
clientes e produtos com nossos colegas
revendedores - Reateam, Cavenaghi, Nova
Med Tec, Assistência Técnica Zona Sul, TechoCare (Belo Horizonte/MG) e SanvilleSul
(Joinville/SC)”, conta Santos.
O ano também apresentou novidades,
como o início da comercialização da linha de
andadores e cadeiras higiênicas Rifton. Foi

acertado ainda um novo fornecedor italiano
da linha de Guinchos-Lift de transferência.
Se o varejo, com venda direta ao consumidor final, é o forte da empresa, a Casa
Ortopédica também dá importância às associações, entidades e ao governo. Sobre
a linha de crédito para acessibilidade do
Banco do Brasil, Luciano considera que
como ainda é recente, a base de clientes
é baixa, mas há um aumento considerável
a cada semestre. “Achamos que precisam
ser revistas algumas burocracias e principalmente, aumentar a publicidade da linha BB
Crédito Acessibilidade”, enfatiza.
“Queremos agradecer a todas as pessoas do setor, independente do cargo ou
atuação, pelo respeito com nosso trabalho.
Superamos mais este ano e esperamos
poder estar mais fortalecidos para os novos desafios que nos aguardam em 2015”,
finaliza Luciano Santos.
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por Luciano Santos

BB Crédito Acessibilidade: agora
você pode comprar !!!

D

estacarei nessa edição,
não produtos ou lançamentos, mas sim, talvez
a forma de tornar viável
para o consumidor com
deficiência a aquisição dos mesmos.
Como revendedores, temos notado uma
grande demanda por cadeiras de rodas
melhores, personalizadas, motorizadas,
itens que proporcionam uma maior
qualidade de vida. Mas é fato que, as
tecnologias e melhorias dos produtos,
estão num ritmo de crescimento maior
nos preços do que o aumento da renda
da população em geral. Com isso, existe
no Brasil a necessidade de um sistema
de fomento, financiamentos e linhas de
crédito que facilitem a aquisição desses
equipamentos por parte dos usuários ou
de seus responsáveis.
Hoje existe no País, uma linha chamada BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE, do
BANCO DO BRASIL, que se está longe
de ser perfeita, é pelo menos a primeira
modalidade direta para financiamento de
produtos e serviços para pessoas com
deficiência com subsídio real do governo.
Tão boa e flexível que às vezes vemos
que as pessoas não acreditam ser viáveis
para resolver suas demandas.
Assim, minha ideia aqui é esclarecer
ou passar aos leitores as suas funcionalidades, e acabar com alguns tabus e
dúvidas comuns.
Procuramos fazer um breve resumo
para o familiar da PcD e também para

o usuário com deficiência, que tenha
demanda e necessidade de adquirir um
produto para sua melhora clínica e de
mobilidade.

Vantagens exclusivas do BB
Crédito Acessibilidade !
- Taxa de juros: 0,41% ao mês para
clientes com renda de até 5 salários mínimos, e 0,45% ao mês para clientes
com renda acima de 5 e até 10 salários
mínimos;
• Valor do financiamento: mínimo de
R$ 70,00 e máximo de até R$ 30.000,00;
• Limite de financiamento: até 100%
do valor do bem adquirido;
• Prazo para Pagamento: de 4 a 60
meses.
• Pagamento/Carência: primeira parcela em até 59 dias;
• Prestações: debitadas automaticamente em sua conta corrente.

Exemplos de bens financiáveis
-

Cadeira de rodas;
Próteses e órteses;
Adaptações veiculares;
Guinchos de transferência;
Plataformas elevatórias;
Projetos de acessibilidade;

A lista completa de itens que podem

ser passíveis de compra pelo BB Crédito
Acessibilidade está no site do Banco do
Brasil – www.bb.com.br – ou ligue para
o SAC 0800-729-0722.

O passo a passo para usar a
linha de crédito do Banco do
Brasil
1º Passo - Confira se o produto
pode ser financiado
Consulte se o produto que será adquirido pode ser financiado por meio do BB
Crédito Acessibilidade: Cadeira de rodas
manuais, cadeiras para banho, cadeiras
motorizadas, carrinhos posturais, scooters
motorizados, adaptações veiculares, mobiliários e acessórios para tecnologia assistiva em geral, além de guinchos (Lift) para
transferência de acamados, entre outros.
2º Passo - Simulação do financiamento
Procure uma agência do Banco do
Brasil para saber mais informações sobre
a linha e informe-se a respeito da sua
situação cadastral, qual o limite disponível para financiamento para você. Para
isso, leve seus documentos pessoais (RG,
CPF, comprovante de renda e endereço).
De posse dessas informações, solicite
a simulação do seu financiamento para
saber o valor das parcelas, quantidade de
prestações e prazo de pagamento.

88

mercado

3º Passo - Compra do produto
Após tirar todas as dúvidas e confirmar a possibilidade de contratação do
BB Crédito Acessibilidade na agência do
Banco do Brasil, você poderá adquirir o
produto no ponto de venda de sua escolha, que esteja apto para operar com
essa linha de crédito. O financiamento
pode ser feito por qualquer pessoa física,
desde que atenda os requisitos cadastrais e sócio-econômicos de acordo com
as condições comerciais do Banco do
Brasil. Um dado importante, é que não
é obrigatório que a linha de crédito seja
feita diretamente pelo usuário final dos
equipamentos. Qualquer pessoa pode
fazer o empréstimo e adquirir os equipamentos para pessoas com deficiência,
mesmo que o tomador do empréstimo
não seja ele próprio o usuário.
4º Passo - Contratação do
financiamento
Com o limite de crédito aprovado. A
agência vai lhe fornecer um documento –
uma espécie de Carta de Crédito – que é a
comprovação do limite de crédito disponível
para sua compra. Dirija-se à loja onde você
fez sua cotação prévia (balcão, fone ou site )
para seleção do produto em suas configurações e solicite o faturamento, entregando ao
lojista uma cópia dessa autorização (Carta
de Crédito). Informe os dados completos
para a emissão da nota-fiscal, que devem
ser os mesmos do correntista, que é quem
vai fazer o contrato com o banco.
Após a compra do produto, leve a nota
ou cupom fiscal até a agência Banco do
Brasil para efetivar a contratação do financiamento. A liberação do crédito é

feita diretamente na sua conta corrente.
Tão logo seu gerente de relacionamento
do banco e/ou o próprio cliente faça a
transferência do valor para a conta da loja
onde ele foi comprado, o produto estará
disponível para ser retirado ou enviado de
acordo com o que foi definido na compra.
IMPORTANTE: é necessário que a
nota ou cupom fiscal esteja no nome do
cliente, contenha a descrição do produto e apresente data de emissão de no
máximo 30 dias antes da contratação.
Todo trâmite de abertura de cadastro,
entrega de documentos e assinatura de
contratos pode ser feita presencialmente
em qualquer agência BB em todo Brasil.
A emissão, envio de nota-fiscal eletrônica, crédito e envio de encomenda, pode
ser tratada presencialmente ou não, de
acordo com o tipo de produto ou sua
localidade.

Dúvidas comuns:
Não é necessário documento médico
(laudo, prescrição ou algo do gênero)
para obtenção da linha de crédito. Em
alguns casos, a agência pode pedir uma
simples cotação de produto.
Em casos de projetos arquitetônicos,
verifique no site do BB os documentos
extras necessários.
O financiamento e/ou nota fiscal não
precisam estar em nome do beneficiário
do produto. A garantia que o financiamento tem para fim de políticas inclusivas
é o fornecimento restrito para os produtos da lista de itens financiáveis.
As condições de garantia se mantém
inalteradas independente da modalidade
de financiamento.

O valor final do produto é de livre negociação entre o cliente e o
ponto de venda, sendo
o mesmo de qualquer
outra modalidade de pagamento, independente
de benefícios tributários e
demais legislações específicas. Negocie seu desconto à vista. Assim como
todas as taxas, condições
e regras de aprovação de financiamento
são exclusivas de acordo com as regras do
programa, eventuais dúvidas que surgir, verifique com seu agente de financiamento.
Para clientes BB, normalmente ele já
possui uma linha pré-aprovada de crédito, verifique se a mesma comporta o produto de sua demanda. Para não clientes,
o procedimento de abertura tem se mostrado muito simples e pouco burocrático.
Entre a abertura da conta e aprovação de
financiamento o prazo pode ser, desde
imediato, até em torno de 10 dias de
acordo com a demanda de cada agência.
Válido somente para a aquisição de
bens novos, em lojas regulares com
emissão de nota fiscal.
Sendo assim, esperamos poder ter
contribuído e esclarecido algumas dúvidas dos leitores e com isso, que todos
possam aproveitar essa linha de crédito –
BB Crédito Acessibilidade – que é muito
legal e com taxas muito baixas e competitivas. Ela é prática, e sabendo utilizar-se
dela, essa linha pode te proporcionar
novos produtos com tecnologia, nova
mecânica, maior conforto, mobilidade
e, principalmente, te proporcional uma
melhor qualidade de vida.
Aproveite e boas compras !

Luciano Santos é técnico
especialista em cadeiras de
rodas (manuais e motorizadas) e um dos principais
revendedores do produto
no País

informe publicitário

Modernidade tecnológica
em próteses e órteses !

A Ortopedia Conforpés, com matriz em
Sorocaba/SP, se tornou conhecida até por
quem nunca precisou de seus serviços. O
fundador, Nelson Nolé, ou Sr. Nolé, como é
conhecido, aposta na filantropia e costuma
ceder produtos em muitos casos, não só
os de grande repercussão na mídia, mas
também para os que ninguém vê. Este ano,
por exemplo, o de maior destaque foi a
doação da prótese do menino Vrajamany
Fernandes Rocha, que teve o braço direito
amputado depois de ter sido atacado por
um tigre no zoológico de Cascavel/PR.
De acordo com Tiago Teixeira, do de-

partamento de Marketing da empresa, as
vendas em 2014 foram regulares porque
o ano foi atípico, com Copa do Mundo e
eleições, mas ele espera o restabelecimento do mercado: “o ano de 2015 será um
ano de muitos desafios para a Conforpés.
Primeiramente teremos uma adaptação,
após grandes mudanças internas que ocorreram neste ano, e que repercutirão no ano
que vem... e também novos projetos, que
vigorarão em 2015, como o crescimento da
Ortopedia Conforpés com uma loja virtual e
a expansão de novas franquias. É um ano
promissor e estamos entusiasmados com
o que está por vir”, garante.
Ele conta também sobre o fechamento
de uma grande parceria com uma fabricante
de próteses de renome mundial, que dará
muitos frutos. “Os maiores beneficiados serão os clientes que terão como opção componentes de alta tecnologia e performance
a seu dispor”, afirma Teixeira, enfatizando
que espera que este acordo se consolide

mais para que, no próximo ano, a empresa
ofereça muitas surpresas ao mercado.
“Esperamos ser sempre uma empresa
referência no mercado de próteses, enfatizando nossas raízes brasileiras. Temos feito isso
em diversos congressos internacionais que
participamos e, além disso, estamos sempre
à disposição de vocês”, finaliza Teixeira.
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test - drive

Novo Sentra
Superando todas as expectativas...

A

Nissan, em mais uma ação
de parceria, enviou para a
Revista Reação um modelo do seu Novo Sentra
2.0 – automático (câmbio
CVT) – flex – completo. O modelo, que é
importado – fabricado no México – foi submetido por nossos especialistas exclusivos,
aos testes de uso diário e teve os principais
pontos relevantes de uso por pessoas com
deficiência e familiares avaliados.
Para isso, contamos mais uma vez com
o apoio e parceria da Cavenaghi, adaptadora de veículos líder de mercado com
sede na capital paulista, que instalou no
carro uma alavanca de freio e acelerador,
e um pomo giratório no volante.
Essa nova versão do Sentra veio com
visual totalmente reformulado. É um outro carro. Muito mais robusto, com linhas
sóbrias e requintadas, bonito e discreto ao
mesmo tempo, charmoso. A Nissan, pelo
visto, acertou na mão !

A montadora japonesa Nissan tem fábrica no Brasil, mas o Novo Sentra, apesar
de ser um sedan importado da fábrica da
Nissan no México, tem uma excelente relação custo X benefício, 3 anos de garantia
de fábrica e vários itens de equipamentos
de série, deixando o modelo ainda mais
atrativo. E para pessoas com deficiência, a
fábrica – mesmo com o Novo Sentra sendo

mexicano, o que faz com que o Sedan não
tenha as isenções e benefícios legais para
as pessoas com deficiência e familiares na
compra do 0Km – para não ficar fora da
briga nessa considerável fatia de mercado,
a Nissan está bancando um super desconto
para PcD, que vale a pena conferir.

Desempenho, conforto e
dirigibilidade
Muito gostoso de dirigir, extremamente confortável e macio, o Novo Sentra
apresenta um ótimo desempenho, tanto
na cidade como na estrada. A posição de
dirigir é bastante confortável e a visibilidade é boa de qualquer ponto do carro
para o motorista.
Certamente essa nova versão do Sentra
agradará a todos os níveis de consumidores, dos mais tradicionais e menos arrojados, até os mais esportivos e descolados.
O novo modelo realmente veio com uma
proposta diferenciada.
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Seu câmbio automático CVT – Xtronic - responde bem e praticamente não
se sente os trancos comuns da troca de
marchas. Tem respostas rápidas quando
exigido para quem gosta de pisar mais
fundo, e é suave e proporciona uma direção agradável para quem conduz de
forma mais leve, e além das opções normais de um automático (P, N e D), o
CVT do Novo Sentra traz ainda o opção
L no câmbio, para arrancadas em subidas
íngremes, e também pode ser acionado
para ajudar a segurar em descidas acentuadas ou auxiliar em situações que o
carro necessite de mais força e tração,
porém com baixa velocidade. A suspensão é macia e segura e o modelo tem

ótima estabilidade nas curvas.
O consumo está dentro do esperado
para um Sedan médio do porte do Novo
Sentra, ou seja, não é econômico, mas
també não é nada assustador.

Acessibilidade e espaço
interno
Para o motorista que usa cadeira de rodas, a altura do carro em relação ao solo é
um dos pontos positivos do novo modelo

da Nissan. A transferência da cadeira para
o carro e do carro para a cadeira é bastante
fácil, ajudada também pelo bom ângulo
de abertura da porta.
O Novo Sentra é grande por dentro e
por fora, e atende muito bem não só ao
motorista, mas aos passageiros também.
Até 5 pessoas viajam confortavelmente no
carro, embora o passageiro do meio do
banco traseiro vá sofrer um pouco.
A acessibilidade aos comandos do volante
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test - drive
Nissan compensa falta de isenções com desconto
especial de fábrica no Novo Sentra

multifuncional e do painel também é bastante
simples e boa. O acabamento do carro é muito interessante e os comandos no apoio do
braço do motorista também ajudam bastante.

Porta-malas: um ponto que
merece destaque

O porta-malas de 503 litros é um dos
grandes destaques desse novo modelo
da Nissan. Ele acomoda muito bem uma
cadeira de rodas, seja ela monobloco ou
dobrável em X, e nesse caso, dá até para
levar a cadeira sem a necessidade de tirar as
rodas. Ainda sobra lugar para carregar malas
e compras, ou seja, tudo e mais um pouco.
A boca do porta-malas é bem ampla, sem
obstáculos, e a tampa possui bom ângulo
de abertura. Tudo isso, facilita e muito a vida
da pessoa com deficiência que é usuária de
cadeira de rodas. Mas também, independente da cadeira, um bom porta-malas ajuda e
muito no dia a dia de qualquer pessoa, com
ou sem deficiência. Sem dúvida, um carro
confortável e com um porta-malas espaçoso,
o Novo Sentra acaba sendo um convite para
pegar a estrada.

Que o mercado de venda de automóveis para pessoas com deficiência é
significativo, isso não há como negar. As
montadoras estão cada vez mais de olho
no consumidor com deficiência, independentemente das isenções que essa
fatia de consumidores tem direito. A legislação brasileira oferece como benefício
aos consumidores com deficiência e seus
familiares, a isenção de impostos – IPI e
ICMS – na compra do carro 0Km, mas
desde que esse veículo seja de fabricação
nacional (ou no Mercosul) e custe menos
de R$ 70 mil, porém, esse valor hoje acaba
não sendo favorável para quem compra,
afinal, a maioria dos modelos estão custando mais que isso.
No caso do Novo Sentra, como o modelo não é fabricado no Brasil e sim no
México, e portanto, estaria fora do enquadramento do benefício para PcD, não tendo
direito às isenções de IPI e ICMS, a Nissan
criou uma condição especial de fábrica para
beneficiar o consumidor com deficiência. “A
Nissan, somente para atender aos clientes
interessados na compra do Novo Sentra,
está bancando um desconto especial de
fábrica, mediante a apresentação do Laudo
Médico que indique que a pessoa possui
uma deficiência”, explica Sérgio Navarro
Jr, Gerente Geral de Vendas Diretas e Especiais do Grupo Grand Brasil, uma das
principais redes de concessionárias de São
Paulo, com lojas da marca na zona sul e
oeste da capital paulista.
Navarro conta que, com o desconto oferecido pela Nissan, o Novo Sentra, mesmo sem se utilizar das isenções a que a
pessoa com deficiência tem direito, chega
a ficar mais barato do que os modelos
equivalentes de outras marcas oferecidos
no mercado. “O interessante nessa ação da
montadora é que, mesmo sendo um carro

importado, o Novo Sentra fica mais barato
do que um nacional da mesma categoria
para uma pessoa com deficiência”, garante
o Gerente da Grand Brasil.
“A grande vantagem nisso tudo é que
a pessoa com deficiência pode comprar o
Novo Sentra sem utilizar-se das cartas de
isenção do IPI e do ICMS, e mesmo assim,
ainda pode se beneficiar do desconto do
IOF em alguns casos, e também gozar do
direito da isenção de pagamento do IPVA
e também do rodízio – em alguns estados
e cidades – normalmente, mesmo com o
modelo sendo importado”, afirma Navarro.
Ele lembra ainda que, nesse caso, a pessoa ainda fica com as cartas de isenção
do IPI e ICMS nas mãos, podendo utilizá-las, caso queira, para a compra de um
outro carro 0Km, beneficiando-se assim
do benefício que tem. “Se a pessoa com
deficiência tem condições, nesse caso do
desconto da fábrica, pode até comprar
dois carros 0Km de uma vez se quiser,
sendo um deles o Novo Sentra – com o
desconto especial – e um outro usando o
benefício da isenção, da marca e modelo
que desejar (dentro do limite do valor de
R$ 70 mil)... essa é uma vantagem inédita que deve ser aproveitada pelas PcD”,
salienta Sérgio Navarro Jr.
O gerente conta que a procura pelo
Novo Sentra nas lojas da Nissan é muito
grande, mas que muitas pessoas com
deficiência ainda desconhecem esse benefício do desconto de fábrica da Nissan,
exclusivo para esse modelo. “Vale a pena
visitar uma concessionária Nissan e fazer
um test-drive no Novo Sentra. Venha conhecer o carro e conferir as condições de
compra, financiamento e o super desconto
de fábrica. Mas não esqueça de levar o
Laudo Médico, para comprovação da sua
deficiência”, convida Navarro
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por Deborah Prates

Árvore de Natal atitudinal

onferindo as estatísticas, constatei que todas as
tradições associadas às comemorações Natalinas
dão conta de que é a melhor época para os comerciantes auferirem lucro com as gigantescas vendas
de presentes. Poucos humanos lembram-se do
verdadeiro Espírito do Natal !
Inacreditável, mas não dá para negar que o capitalismo selvagem conseguiu engessar os cérebros humanos, de sorte que o
TER se sobrepôs ao SER. Faz muito que paramos de pensar por
conta própria e, por isso, passamos a considerar como verdade
tudo quanto as mentes dominadoras pensaram para nós.
Então, façamos nesse dezembro de 2014 um tempo de
reflexão. Repensemos valores, conceitos e maus preconceitos;
ponderemos sobre a vida e tudo que a cerca. É tempo de entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, e nunca
pelo seu estereótipo. Ao invés de somente olharmos para fora
em busca dos defeitos alheios, passemos a enxergar o nosso
interior. Melhor dizendo, exercitemos o autoconhecimento, para
que tenhamos lastro para nos auto julgar.
Nesse exercício de pura acessibilidade atitudinal, após enfrentarmos os monstros e fantasmas que habitam em nós, ficará
fácil olharmos para o outro. Certamente a magia do Natal se
fará ! Iremos nos surpreender ! Perceberemos os nossos filhos,
os amigos, os vizinhos, as cidades com suas inacessibilidades,
o Brasil, o planeta... No encontro da ética, fomentaremos a subjetividade e, por tabela, estaremos aptos a praticar um mundo
melhor para todos.
Sugiro jogarmos fora todas aquelas tralhas que tiramos do
armário na hora de montarmos a nossa tradicional árvore de
Natal. Luzes, bolas, adornos caríssimos perderam a sua alegria,
seu encanto. As futilidades da publicidade da felicidade não
nos dominam mais.
Cultivemos uma “árvore atitudinal”. No lugar dos usuais penduricalhos, usemos a criatividade para pensar plaquetas em
diversos formatos contendo palavras de mudanças. No topo do
primeiro galho, sobre a estrela, gravemos, por exemplo, a sábia
reflexão de Mahatma Gandhi: “sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo”. Ou, a ideia de Louis Pasteur: “as mentes
decididas descobrem as oportunidades !” Ou, de Graham Bell:
“nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente
até onde os outros foram”...
Tenho, particularmente, alguns mantras inseridos na minha
vida pós-cegueira, que igualmente sugiro: o que estou fazendo
nessa Terra ? Eu sou ético ? Você é ético ? Nós respeitamos as
diversidades como são ? Meu coração é inclusivo ? Para que
serve a vida ?
Viajemos na imaginação...
Nossas gaiolas já estão abertas faz um bocado ! Tenhamos
coragem para bater as asas e sair da mesmice. Penduremos

pelos galhos, pensamentos
e palavras de evolução. Concretizemos pequenas atitudes, sinceras intenções de
metamorfose para um Brasil
melhor. A palavra ÉTICA há
que estar salpicada por todos
os lados; verbetes tais, como:
autoconhecimento, autojulgamento, autoanálise, cultura da subjetividade, solidariedade e tantos mais retirados do baú dos nossos corações, hão que espelhar os nossos projetos para 2015.
Já imaginaram que bacana fazermos uma corrente da “árvore
de Natal atitudinal” nas redes sociais ? Está passando da hora
de implementarmos a cultura da solidariedade para substituir a
cultura da superficialidade, não acham ?
Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos
e retomar o caminho para uma vida que nos conduza aos ímpares
momentos de felicidade plena. Repensemos no nosso cotidiano,
valendo dizer, na dor do existir para, ao final do amadurecimento,
tentar encontrar a resposta para a velha pergunta: QUAL O LEGADO QUE DEIXAREMOS PARA UM BRASIL MELHOR ?
Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida
que de fato queremos ser plenamente felizes; que queremos
viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude, como
se fosse o último. Todo Ano Novo é hora de renascimento, de
florescimento, de viver de novo.
Desejo a todos os humanos uma mesa de Natal farta de
reflexões e boas companhias. Desejo a todos, muita força para
passar a limpo o passado, entender o presente e por o pé na
estrada de 2015 desvendando um futuro mais promissor. Desejo
a todos os amigos a tenacidade para olhar para a vida e dizer-lhe: VENHA, NÃO TENHO MEDO DE VIVÊ-LA !!!

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/
Facebook.com/deborahpratespalestrante

por Samara Del Monte

mais eficiente
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Trabalho com Amor: de repente,
pessoas se tornam cuidadoras

T

rabalhar é importante nos dias de
hoje, mas para quem tem filhos com
deficiência, essa realidade é bem
mais difícil.
Ainda bem que existem pessoas
carinhosas, dispostas e com muito amor para
dar e, assim, surge a profissão de Cuidador –
que para alguns é bem por acaso.
Foi o que aconteceu com Jorge Luiz Correia,
de 26 anos: “de princípio, eu era motorista.
Então, as coisas foram mudando em função
do falecimento do pai do Alexandre. Tive que
aprender muitas coisas, principalmente o que
ele realmente queria ou gostava e com o passar
do tempo fui me aprimorando. Hoje, inclusive,
sirvo de ‘cupido’ para tentar arrumar uma companheira para ele”.
Procurar é espalhar, buscar até encontrar...
falar para as pessoas que está procurando algo/
ajuda até chegar aos ouvidos de quem também está à procura. “Quando a Dita estava
precisando de uma pessoa de confiança para

ficar com a Bruna, ela falou para meu ex-marido,
que na época trabalhava no mesmo escritório
e, então, ele falou para mim. Já se passaram
16 anos e até me tornei, junto com ela e com
outros cadeirantes, atriz de teatro”, diz Francisca
de Sousa, de 50 anos.
Yanileydis Matos, de 30 anos, é cubana e veio
para o Brasil com sua família. O patrão do seu
namorado tinha uma filha com paralisia cerebral.
“Eu falava espanhol e ela não. A comunicação
foi bem difícil, mas conseguimos ! Tanto que ela
até foi minha madrinha de casamento”, comenta.
Ser Cuidador é oferecer, entre muitas coisas,
qualidade de vida. Era esse o pensamento de

Camila Tavares, de 32 anos: “sempre propunha
algo diferente, no entanto, empurrar uma cadeira
de rodas ladeira abaixo e voltar, passando por
calçadas desniveladas e até com buracos enormes, era bem difícil. Mesmo com tantos desafios,
tínhamos tardes ótimas, passeando, comendo
pitanga e amoras e voltando sãs e salvas para
casa. Por fim, os momentos mais especiais eram
as nossas conversas e o quanto ela me ajudava,
muito mais do que eu a ela”.
Atualmente, há cursos de formação de Cuidadores, mas o amor já tem que ir com o aluno !
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

2015
Preencha seus dados abaixo e envie seu pedido para o endereço acima
sua
Adquira 5
201
agenda

1 (uma) agenda 2015 / R$ 35,00
4 (quatro) agendas 2015 / R$ 120,00

Sua agenda pessoal
diária com assuntos
ligados à pessoa
com deﬁciência

2 (duas) agendas 2015 / R$ 65,00

3 (três) agendas 2015 / R$ 95,00

Para pedidos acima de 4 unidades entrar em contato por e-mail.

O valor acima assinalado, deverá ser depositado na Caixa Econômica Fedral, Agência Nº 668, Conta Poupança nº 37.852-0
Não se esqueça de anexar ao seu pedido o comprovante de pagamento. A postagem já está inclusa.
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espaço aberto

por Alex Garcia

Além de existir devemos ser !
A Surdocegueira é a deficiência que mais “afeta” a essência da sociedade,
pois leva a distância imposta pelas perdas visuais e auditivas, assim como a
impaciência que se gera pelas dificuldades de comunicação. Desta maneira,
remete às pessoas surdocegas a condição mais temida pelos seres humanos: o
“estar sozinho” como sinônimo de abandono, distinto de “solidão” que se pode
eleger e desfrutar quando não se tem medo de si mesmo...

A

migos e amigas da Revista Reação, “Além de existir devemos ser” é o meu
mais recente livro, onde
escrevo vários pensamentos e reflexões que deram – e ainda dão
– sustentação ao meu desenvolvimento.
Sou uma pessoa surdocega, graduado
e pós-graduado, derrubei e derrubo paradigmas, sou extremamente realizado
como pessoa e estes pensamentos me
acompanham.
Para mim, estes pensamentos e reflexões foram e são uma espécie de “receita para o sucesso”, construídas através
de minhas relações com o cotidiano. O
conteúdo que está no livro, me ensinou
duas máximas: ser forte para que nada
me derrote e ser eu para que ninguém
esqueça.

O Autor
O gaúcho Alex Garcia é uma das pessoas surdocegas e pessoa com doença
rara mais conhecida no mundo. É coordenador do Núcleo Regional Rio Grande
do Sul do Instituto Baresi; especialista
em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS –
onde foi o primeiro surdocego brasileiro
a cursar uma Universidade – é fundador-presidente da Associação Gaúcha de
Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes - AGAPASM. Alex Garcia foi
a única pessoa surdocega no mundo a
participar da Reunião de Alto Nível sobre
Deficiência e Desenvolvimento –

O caminho a seguir: agenda de Desenvolvimento Inclusivo em Deficiência para
2015 e além” – realizada no ano de 2013
na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA).
É pioneiro no Brasil ao desenvolver a
primeira pesquisa em campo para localização de surdocegos, que abrangeu o
Estado do Rio Grande do Sul e teve como
principais apoiadores a Federação Sueca
de Surdocegos e a Federação Mundial
de Surdocegos. É considerado o “Pai” da
Surdocegueira no Rio Grande do Sul.
Desde 2004, de forma voluntária, pela
primeira vez no Brasil, estruturou o trabalho de atendimento domiciliar com as
famílias de surdocegos para informações
e orientações educacionais, encaminhamentos médicos e sociais e – acima de
tudo – preparação de profissionais para
atuação junto das pessoas em seus locais
de origem, adaptando esses espaços e
programas especiais em escolas de ensino regular ou especial.
Escritor, é a primeira pessoa surdocega a escrever um livro sobre educação
na América Latina. Sua obra – “Surdocegueira: empírica e científica” – foi
editada em 2008 e em 2010 editou
a obra infantil: “A Grande Revolução”.
Jamais abdicando de sua autonomia, é
registrado na Biblioteca Nacional como
“editor pessoa física” – Prefixo Editorial
Nº 908690. Em 2009, venceu o Prêmio
Sentidos – concurso nacional promovido pela Associação para Valorização
de Pessoas com Deficiência - AVAPE,
Revista Sentidos e Rede Record de Rá-

dio e Televisão, sendo sua história de
superação eleita a maior daquele ano
no Brasil.
É “Rotariano Honorário” do Rotary Club
de São Luiz Gonzaga/RS. Foi a primeira
pessoa surdocega a ser aluno da Mobility International USA – Miusa – em 27
anos de história dessa organização, assim
como, o primeiro no Brasil e América
Latina, a ministrar os cursos de formação
de professores com total autonomia, em
Cuiabá/MT e Niterói/RJ, onde teve dois
alunos com deficiência: uma jovem educadora cega e um jovem educador surdo.
É colunista da Revista REAÇÃO e do Portal
Planeta Educação, além de consultor da
Rede Educativa Mundial - REDEM e do
Instituto Inclusão Brasil.

espaço aberto
O que disseram de “Além de
existir devemos ser !”
A Dra. Maria Tereza Eglér Mantoan, membro da Ordem do Mérito Nacional da Educação, conferido pelos relevantes serviços
prestados à educação brasileira, disse:
“Querido Alex ! Seu livro é forte, é belo,
como as obras humanas que expressam a
sinceridade e a autenticidade de seus criadores. Li e reli o texto e me encantei com
esse ‘vai e vem’ das páginas, que revelam,
no repetir dos parágrafos, a diferença, a
multiplicidade de sentidos, novas questões, surpresas ! Gostei muito e sei que
voltarei ao texto mais vezes. A concisão, a
forma direta de escrever, a profundidade
das idéias reunidas neste livro mostram o
que temos de aprender para ser, em nossas singulares existências. Obrigada, Alex,
por nos oferecer mais esta oportunidade
de mergulhar fundo na compreensão da
inclusão”.
Dra. Isabel Amaral,
Mestre em Educação de
Surdocegos e Multideficientes - Boston College (USA);
Doutora em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação
- Universidade do Porto e Consultora do
Programa Hilton/Perkins - Perkins School for the Blind (USA), disse: “Oi Alex. Li
com muito prazer o seu livrinho. A ele,
eu chamaria de ‘um livro intimista’, em
que você procura revelar a quem lê a intimidade da sua mente e a forma como
vê a vida e a surdocegueira. Houve duas
coisas que me tocaram em particular.
Concordo e aprecio, particularmente,
a sua citação de Che Guevara, quando
diz que não podemos perder a ternura.
Esta é uma forma de olhar a vida com
a qual eu me identifico também. E não
só olhar, mas atuar também. Se no fun-

do do seu ser houver ternura, tudo vai
ser sempre feito com respeito e amor
pela individualidade do próximo. Mesmo
quando é preciso guerrear. Você fala
também da questão da deficiência e da
impossibilidade de haver um conceito
sobre ela porque todas as pessoas são
únicas. Eu entendo o que você diz, mas
sei que este conceito existe e é necessário desmontar. Primeiro, é preciso que
se elimine esse conceito, que foi criado, como você muito bem refere, pelo
modelo médico de entendimento das
diferenças. Segundo, é preciso sensibilizar a sociedade para que olhem para
as pessoas surdocegas enquanto seres
com um enorme potencial para serem
bem sucedidos, desde que acompanhados. E a sociedade tem enorme responsabilidades neste acompanhamento.
Em terceiro lugar, a natureza única de
cada pessoa surdocega não impede que
esta se associe e torne mais forte porque está associada a mais pessoas que
pensam e querem participar em ações
conjuntas. Creio que a AGAPASM é disso
um exemplo. Em suma, como sempre,
você me ajuda a pensar, a organizar as
minhas ideias sobre estas problemáticas.
Sinto uma enorme maturação nas suas
palavras e vejo a sua participação na
sociedade, mais uma vez, como imensamente necessária”.
Que as “escolhas” estejam fundamentadas na contribuição histórica para o movimento e não pelas trocas de favores que
nasceram ontem e que o lema “Nada
Sobre Nós Sem Nós” possa se tornar,
de fato, “Verdadeiro Poder” e não “Falso
Poder”, como acompanho em muitas ocasiões. Se você deseja adquirir “Além de
existir devemos ser”, contate pelo E-mail:
surdocegueira@gmail.com

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

nota
Bethoveen brasileiro:
lançado Concerto
Jogadas da Vida !

Na noite do último dia 24 de outubro foi lançado oficialmente na capital paulista, durante o
evento “Poemas à Flor da Pele”, no Centro Cultural
São Paulo, o Concerto Jogadas da Vida, com o
ex-jogador de futebol do Corinthians e Seleção
Brasileira, Julio Cesar de Souza, que ficou surdo
aos 30 anos. Mesmo surdo, Julio Cesar conduz o
Concerto ao piano e são de sua autoria algumas
das músicas apresentadas, como a “Sempre Junto
de Você” e “Doce Amor”, interpretadas pela cantora Mariana de Góes. A peça foi acompanhada pela
Camerata Acadêmica da FIAM/FAAM, e o concerto
foi regido pelo Maestro Rodrigo Vitta. O Concerto
foi aplaudido de pé pelos presentes, com lágrimas
nos olhos. Após a peça, Julio Cesar prestou uma
homenagem à sua mãe, dona Odette, à cantora
Mariana e ao amigo e Maestro Vitta. Em seguida
tocou ao piano o tema do filme “Em Algum Lugar
do Passado”, para que as crianças bailarinas da
professora Michele Di Mali se apresentassem.
Pela semelhança de ter composto, mesmo surdo,
músicas clássicas ao piano, Julio Cesar está sendo
chamado de “Bethoveen brasileiro”, uma alusão
a um dos maiores músico da história da música
clássica, também surdo.
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ponto de vista

por Suely Carvalho de Sá Yanez

Nunca é tarde
demais para mudar...

H

á poucos dias ouvi atentamente uma pessoa
que tem deficiência visual declamar uma crônica de Lourenço Diaféria, um famoso jornalista,
que em 1977 publicou na Folha de São Paulo
a crônica: “Herói. Morto. Nós”, comentando
o heroísmo do sargento Sílvio Hollenbach, que havia pulado
em um poço de ariranhas no zoológico de Brasília/DF para
salvar um menino. A criança se salvou, mas o sargento foi
morto pelos roedores. O cronista citou também o Duque de
Caxias por estar em uma praça como herói de aço em meio
a pombas e não valorizado. Por isso, foi preso na época, mas
absolvido logo depois.
Essa crônica pode nos levar a reflexões interessantes e ainda
há muito a refletir – Observe a crônica publicada em 1º de
setembro de 1977 - Neste texto foi mantida a grafia original
da época:

Herói. Morto. Nós.
* Lourenço Diaféria - 1977
“Não me venham com besteiras de dizer que herói não
existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos
desgastada para definir o gesto desse sargento Sílvio, que
pulou no poço das ariranhas, para salvar o garoto de catorze
anos, que estava sendo dilacerado pelos bichos. O garoto está
salvo. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra.
Que nome devo dar a esse homem ?
Escrevo com todas as letras: o sargento Silvio é um herói.
Se não morreu na guerra, se não disparou nenhum tiro, se não
foi enforcado, tanto melhor.

Podem me explicar que esse tipo de heroísmo é resultado
de uma total inconsciência do perigo. Pois quero que se lixem
as explicações. Para mim, o herói - como o santo- é aquele
que vive sua vida até as últimas consequências.
O herói redime a humanidade à deriva.
Esse sargento Silvio podia estar vivo da silva com seus quatro
filhos e sua mulher. Acabaria capitão, major.
Está morto.
Um belíssimo sargento morto.
E todavia.
Todavia eu digo, com todas as letras: prefiro esse sargento
herói ao duque de Caxias.
O duque de Caxias é um homem a cavalo reduzido a uma
estátua. Aquela espada que o duque ergue ao ar aqui na Praça
Princesa Isabel -onde se reúnem os ciganos e as pombas do
entardecer- oxidou-se no coração do povo. O povo está cansado
de espadas e de cavalos. O povo urina nos heróis de pedestal.
Ao povo desgosta o herói de bronze, irretocável e irretorquível,
como as enfadonhas lições repetidas por cansadas professoras
que não acreditam no que mandam decorar.
O povo quer o herói sargento que seja como ele: povo.
Um sargento que dê as mãos aos filhos e à mulher, e passeie
incógnito e desfardado, sem divisas, entre seus irmãos.
No instante em que o sargento -apesar do grito de perigo e
de alerta de sua mulher- salta no fosso das simpáticas e ferozes
ariranhas, para salvar da morte o garoto que não era seu, ele
está ensinando a este país, de heróis estáticos e fundidos em
metal , que todos somos responsáveis pelos espinhos que
machucam o couro de todos.
Esse sargento não é do grupo do cambalacho.
Esse sargento não pensou se, para ser honesto para consigo
mesmo, um cidadão deve ser civil ou militar. Duvido, e faço
pouco, que esse pobre sargento morto fez revoluções de bar, na
base do uísque e da farolagem, e duvido que em algum instante
ele imaginou que apareceria na primeira página dos jornais.
É apenas um homem que -como disse quando pressentiu
as suas últimas quarenta e oito horas, quando pressentiu o
roteiro de sua última viagem- não podia permanecer insensível
diante de uma criança sem defesa.
O povo prefere esses heróis: de carne e sangue.
Mas, como sempre, o herói é reconhecido depois, muito
depois. Tarde demais.
É isso, sargento: nestes tempos cruéis e embotados, a gente
não teve o instante de te reconhecer entre o povo. A gente não
distinguiu teu rosto na multidão. Éramos irmãos, e só descobri-
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mos isso agora, quando o sangue verte, e
quanto te enterramos. O herói e o santo
é o que derrama seu sangue. Esse é o
preço que deles cobramos.
Podíamos ter estendido nossas mãos
e te arrancando do fosso das ariranhas
-como você tirou o menino de catorze
anos- mas queríamos que alguém fizesse
o gesto de solidariedade em nosso lugar.
Sempre é assim: o herói e o santo é
o que estende as mãos.
E este é o nosso grande remorso: o
de fazer as coisas urgentes e inadiáveis
- tarde demais.”
Cabe uma reflexão sobre um estilo de
vida em que possamos ver o propósito
de vida no outro e entender isso. Não
é necessariamente morrer pelo outro,
mas viver pelo outro. A vida tem sentido quando também temos propósito nas
outras pessoas. Para quem trabalha com
Reabilitação, acredito que é justamente
isso... a pessoa está aprisionada em uma
série de situações que significariam as
“ariranhas” da crônica, e quantos inimigos
interiores corroem a alma ! Então, vem
essa necessidade de até entrar no coração
dessa pessoa. Migrar para o coração, para
os sentimentos dela e resgatá-la. Talvez,
muitas vezes, morremos também para
aquilo que estava errado em nós mesmos,
pois a vida nos ensina a sermos melhores.
Desenvolvemos nosso trabalho para
o resgate de vidas de pessoas (com ou
sem alguma deficiência sensorial, física,
outras...) mas que também apresentam
dificuldades interiores, emocionais, que
permeiam as relações e podem interferir
no desempenho da Reabilitação ou em
qualquer conquista social. Resgatamos
vidas por meio do trabalho, das atividades
desenvolvidas, do vínculo, do incentivo,

do envolvimento profissional, da credibilidade, da valorização, da fé, do amor
e por meio de diversas ações que são
instrumentos para isso.
O povo não quer mais heróis fundidos... que são aqueles parâmetros em que
pessoas trabalham colocando em primeiro
lugar a sua imagem, o seu status, fama.
Têm a formalidade de uma ação, mas não
tem a intimidade, vínculo, com quem se
relaciona: o ser humano. Atitudes e palavras
frias, discursos vazios, sem verdade, sem
vida...não resistem ao tempo e se vão.
Quem estamos tirando do poço hoje
? Nós mesmos, muitas vezes...
Reconhecer aquele que precisa de
ajuda, de uma palavra de incentivo, de
oportunidades de estudo, trabalho, de
vida. Dar a vida em favor dos outros nem
sempre é reconhecido ou valorizado.
Quantas vezes escutamos: “se eu tivesse
dado uma oportunidade”, “se eu soubesse que fulano era tão capaz” e tantos
outros “ses”... poderiam ter sido evitados
com tanto desperdício de pessoas...
Que nesse final de ano, com Festas e
comemorações, possamos EM TEMPO,
reconhecer e dar valor à vida, à esperança, às mudanças. Uma época escolhida
para comemorarmos também ao que
seria o Aniversariante, aquele que nos
tira do poço da destruição, nos resgatando para uma existência plena... que deu
literalmente seu sangue por nossas vidas.
Jesus, o maior herói !
Que a esperança e a Vida possam
nascer, crescer, amadurecer e viver... ressuscitando valores, sonhos e projetos em
cada um de nós. Sem ariranhas...
Que possamos sair vivos do poço.
E que não seja tarde demais...
Feliz 2015 !!!

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.

nota
Cadeirante nomeada
Miss Brasil 2015
Do sonho para realidade... A pessoa com
deficiência já é uma referência do que é belo,
deixando de lado o tabu
que beleza é padronizada. Ainda estamos em
2014, faltando poucos
dias para o fim do ano,
mas 2015 já começa com uma grande novidade
para causa da inclusão da pessoa com deficiência. O sonho de toda modelo é ser reconhecida
pela sua beleza, ter a sua imagem valorizada nos
anúncios comerciais e fashion. Atingir o título de
MISS é o grande objetivo de quem vive dessa
profissão.
E ela conseguiu: Caroline Marques, 33 anos,
é a primeira a receber a nomeação de Miss Brasil
Revelação Cadeirante 2015. Caroline faz parte
do casting da fotógrafa Kica de Castro desde
2007, sempre tento destaque em trabalhos publicitários e nos editoriais de moda e passarela,
como por exemplo, sua participação no SPFW.
Sua beleza e postura chamaram atenção do
Roberto Sécio, missólogo, embaixador da paz,
delegado cultural de São Paulo, jornalista e autor
do livro Misses do Brasil. Sécio relata “ Minha
seleção foi segura, o título está em boas mãos,
Caroline vai ter um belo reinado e representa a
beleza de todas as pessoas que tenham alguma
deficiência. Ela é simplesmente linda e a cadeira não apaga o seu brilho, que vem da alma”.
A nomeação foi em grande estilo, a empresa
Pontual Classic, presenteou a nova Miss com
um passeio de Limousine pela cidade de São
Paulo, que aconteceu no dia 13 de novembro.
Cabelo e maquiagem foram feitos pelas mãos
do talentoso André Lima. Sécio também fez uma
homenagem para Kica de Casto, com a faixa
Fotógrafa das Misses do Brasil, reconhecimento
pelos anos de trabalho e de homenagear as
demais modelos do casting, que também são
verdadeiras Misses.
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por Mara Di Maio

Retrospectiva 2014 e
Perspectivas 2015 !

A

ABRIDEF iniciou o ano
de 2014 alinhada ao seu
“Planejamento Estratégico”, o que fez com que
suas ações intensificassem
ainda mais a entidade. Os trabalhos se
iniciaram no final de janeiro. Alguns diretores, como: Maria de Mello - diretora
científica, Rodrigo Real - representando
o vice-presidente Gino Salvador, Rodrigo
Rosso - nosso presidente e Mara Servan
– então diretora de certificação, estiveram
representando a ABRIDEF em Orlando
(EUA), participando de um dos principais
eventos de Tecnologia Assistiva do mundo, e para um encontro com os diretores
da ATIA - Assistive Technology Industry
Association – entidade americana com os
mesmos propósitos e concepções semelhantes à nossa – e também da RESNA
– Rehabilitation Engineeringand Assistive
Technology Societyof North America.
Aproveitando a ocasião, Dra. Maria
de Mello ainda convidou o Dr. Joseph
Lane – Director Of The Center For AssistiveTechnology - Center on KnowledgeTranslation for Technology Transfer ,Department School Of Public Health And
Health Professions da State UNiversityof
New York at Buffalo – uma das maiores
autoridades mundiais em transferência

de tecnologia em Tecnologia Assistiva,
para um workshopp a ser promovido pela
ABRIDEF, no Brasil, mais especificamente
durante a REATECH, em abril de 2014,
na capital paulista.
Dessa forma, nossa entidade participou de maneira diferenciada da REATECH
2014, com a chamada “ILHA DA ABRIDEF” – um conjunto de estandes sob o
“chapéu” da entidade – que contou com
a participação de alguns de nossos associados como expositores, numa parceria
com a organização da feira da época,
contando com descontos especialíssimos
e condições diferenciadas na aquisição
de seus espaços.
No dia 10 de abril, dia da abertura da
feira, realizamos a nossa reunião mensal
e aberta, ou seja, contamos não apenas
com nossos associados, mas com todos
os que desejassem conhecer os trabalhos
e saber mais sobre a ABRIDEF. Nesse
mesmo dia, também comemoramos o
nosso 4º Ano de vida !
Contamos, mais uma vez, com a presença do grande parceiro, o Deputado
Federal Otávio Leite (PSDB/RJ), integrante da Frente Parlamentar do Congresso
Nacional em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da também
sempre parceira, a Deputada Estadual
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por São Paulo, Célia Leão. Eles novamente parabenizaram os trabalhos da
Associação e se colocaram à disposição
de todos os empresários e associados,
no sentido de tentar viabilizar suas demandas, objetivando a melhoria do setor
e por consequência, das pessoas com
deficiências.
Além disso, foram realizados 2 importantes eventos internacionais pela nossa
Associação, dentro da REATECH no dia 10
de abril – “Need to Knowledge – NtK –
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Tecnologia Assistiva” e “Onde
o recurso investido tem mais retorno: na
academia, na indústria ou na combinação
de ambas ? como as 3 metodologias de
investigação científica, desenvolvimento
de engenharia e produção industrial se
combinam, para gerar impactos sócio-econômicos.
Já no dia 13 de maio, ocorreu nova Assembleia Geral Ordinária, que aconteceu
na Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, no bairro da Barra Funda, zona
oeste de São Paulo/SP, para referendar o
que fora decidido na Assembleia anterior
e para que o novo Estatuto da entidade
pudesse ser registrado e que passem a
valer, a partir do seu registro, as novas
regras e o quadro diretivo da Associação.
Na ocasião, houve também a eleição para

os cargos vagos da Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal e Conselho Ético, para o
restante do mandado, que vai até 16 de
abril de 2015.
A ABRIDEF também participou em
2014 da Feira Hospitalar, no Expo Center
Norte, na capital paulista, entre os dias 20
e 23 de maio, com um estande no Pavilhão Vermelho, onde teve a oportunidade
de divulgar ainda mais seus trabalhos e
receber visitantes de empresas de todo
Brasil e do mundo, interessados em conhecer as ações da Entidade e realizar
parcerias, com inovações para o mercado.
Durante esse período, o presidente
da ABRIDEF, Rodrigo Rosso, bem como a
Diretora Científica Maria de Mello e mais
dois associados – Luciano Santos da Ortopedia Monumento/Casa Ortopédica,
e também, Mônica e seu marido Carlos
Cavenaghi, da Cavenaghi – estiveram na
Itália, em Bolonha, visitando a feira Exposanitá 2014, representando a ABRIDEF
numa importante jornada de rodada de
negócios e parcerias com empresas e
entidades italianas e européias.
Entre os dias 13 e 15 de agosto a
ABRIDEF também participou da Feira +
Fórum Reabilitação, que aconteceu no
Anhembi, zona norte da capital paulista,
como apoiadora do evento e com um
estande, onde também recebeu inúmeros

visitantes/empresários e profissionais do
setor, interessados em nossos trabalhos.
Além disso, realizamos dentro dessa Feira, a reunião mensal e aberta a todos os
associados e interessados do setor.
A ABRIDEF, sempre preocupada com
o feedback de suas ações, elaborou um
questionário a todos os seus associados,
solicitando que se pronunciassem a respeito da importância do setor em ter uma
Associação como a ABRIDEF e o que
significa para eles, sua participação, numa
Entidade de Classe Representativa, como
a nossa. O conteúdo dos diversos retornos obtidos nos levou a acreditar que
estamos no caminho certo e, por todos
os posicionamentos estarem alinhados
no mesmo objetivo e conteúdo, relevo o
parecer de nossa associada EASYMOB, representando os demais, que de comum
acordo e numa só voz, diz: “...Ser um
associado da ABRIDEF, representa, acima
de tudo para a nossa empresa, a aproximação com as empresas fabricantes
de Tecnologia Assistiva. É extremamente
importante essa troca de experiências
através do contato com os profissionais
e fabricantes, para assim identificar as
maiores defasagens do nosso mercado,
o que temos de bom e o que se pode
melhorar, o que de fato o mercado consegue absorver, além de conseguirmos
antecipar as suas demandas... é preciso
que as empresas se organizem através
de associações para a busca de maior
representação governamental, para implementação de políticas públicas reais
para a população, que é o nosso cliente
e usuário final. Ser associado da ABRIDEF
é uma condição básica para criarmos
condições de estruturação e influenciar
na regulamentação desse mercado. A
associação representa não somente o
associado, mas toda uma sociedade pois,
quando uma empresa se associa, ela está
trazendo junto nesta relação, também
os seus clientes, consumidores e cola-
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boradores, que acabam sendo sempre
beneficiados com suas ações... sem falar
que sendo uma empresa associada, estamos sempre por dentro das novidades,
participando das reuniões, workshops,
palestras e demais eventos que a entidade promove. Além disso, podemos
ter mais fácil acesso a autoridades e a
lideranças do setor... Podemos ajudar a
conscientizar, fiscalizar, representar, intervir, motivar, esclarecer, participar direta e
indiretamente e desenvolver o mercado
e o setor... Afinal, Juntos fazemos muito
mais !”, foram as palavras da diretoria e
gestão da empresa associada.
Outra grande decisão por parte
de nossa diretoria, em 2014, foi sobre a
programação de uma Agenda de Cursos
para 2015, cursos esses que atendam a
necessidade de todo setor, pois a ABRIDEF tem sido procurada em orientar sobre os mais diversos assuntos, 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.
Iniciamos as atividades que teremos
em 2015 com 2 cursos realizados como
“pilotos” ainda este ano, mais precisamente o primeiro ocorreu no dia 12 de
novembro, ministrado por nosso advogado e responsável jurídico, especialista
em licitações – Dr. Antonio Natrielli Neto
– com o tema: “Práticas em Licitações”,
com carga horária de 8 horas.
O segundo, ainda em novembro,
aconteceu no dia 18, ministrado pelos
palestrantes: Rodrigo Rosso (presidente
da ABRIDEF e diretor da Revista Reação),

Jorge Albano (diretor da Lyon Despachante); Carlos Cavenaghi (diretor da Cavenaghi) e Renato Baccarelli (Consultor Especializado em Atendimento a Pessoas com
Deficiência). Esse curso também teve
carga horária de 8 horas. Tanto o curso
do dia 12 como o do dia 18, ocorreram
em um dos auditórios das instalações da
sede da ABRIDEF, no Alto da Lapa, zona
oeste da capital paulista.
O resultado de ambos os cursos foi excelente, confirmando o que já imaginávamos quando estipulamos que teríamos a
partir de agora também essa função como
entidade: os profissionais e empresas precisam e querem mais informação profissional dos mais diversos segmentos deste
nosso setor. “O resultado positivo desses
2 primeiros cursos na sede da ABRIDEF
nos incentivou ainda mais à realização de
cursos frequentes oferecidos pela entidade. Além da difusão de informação de
qualidade e formação profissional, eles
ainda trazem recursos financeiros para a
nossa Associação, ajudando-a a manter-se no dia a dia”, comenta Rodrigo Rosso,
presidente da ABRIDEF.
Outra ação importantíssima que a
ABRIDEF vem costurando e com muita
cautela, desde o início deste ano, é a organização e embasamento jurídico de um
dossiê com as demandas políticas de nossos associados e do nosso setor como um
todo, objetivando mudanças e melhorias.
Desde 2013, a gestão vem pedindo aos
seus associados que apresentem suas
reivindicações, no sentido de tentarmos,
enquanto Entidade Representativa que
somos, buscar soluções de melhorias
para todos. Após o recebimento de cada

demanda, o tema é levado em reunião
de diretoria, para, juntos, alinhavarmos as
possíveis ações para essa finalidade. Com
sua aprovação, nosso departamento jurídico e esta gestão, agendam uma reunião,
na sede da Associação para obtermos
dados técnicos e específicos que cada
demanda requer. Ou seja, esse dossiê
já está e continuará sendo amplamente
discutido e será entregue no momento
certo, no início do próximo ano – após
conhecermos a nova formação – para a
Frente Parlamentar do Congresso Nacional
em Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, composta por Deputados Federais e Senadores que lutam pelo nosso
segmento e por nossas demandas. Eles
levarão nossas reinvindicações adiante em
Brasília/DF.
Sabemos que muitos deles – Deputados Federais e Senaadores – se reelegeram, o que nos beneficiará em nosso
relacionamento, por já serem parceiros
de luta de nossa Entidade, por outro lado,
muitos novos também assumem e precisaremos nos apresentar a eles.
Feito isso, esperamos alcançar mais
conquistas para o nosso setor como um
todo no ano que se inicia !
Voltando aos cursos que ministraremos
em 2015 é importante dizer que, em todos eles, os ASSOCIADOS ABRIDEF terão
descontos especiais e a nossa intenção é
de termos, ao menos, um curso por mês
durante o próximo ano e, para isso, já estamos nos reunindo com as empresas associadas interessadas, com praticamente
a programação completa para o primeiro
curso que pretendemos ministrar, previsto
para o dia 12 de março, com o tema:
“Introdução ao Seating – Um Olhar ao
Seating Personalizado e Personalizavel”,
está pronta.
O que podemos adiantar é que as expectativas para esse curso são muito grandes, pois será ministrado por uma equipe
de profissionais dos que mais entendem
do assunto ! Aguardem !!!
Muito em breve, iniciaremos a divulga-
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ção e não apenas empresas, como profissionais liberais – Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e outros – poderão
e sei que desejarão participar.
Assim como esse que acontecerá em
março de 2015, iniciaremos em breve a
organização de um outro Curso de grande
interesse e necessário para orientar os
profissionais e empresas do setor e do
mercado, que falará sobre “Acessibilidade”.
Nele, abrangeremos diversas áreas, como:
construção civil, empregabilidade e outros
temas mais de extremo interesse.
Também estamos formalizando uma
parceria de extrema importância para a
ABRIDEF, com o SINAENCO – Sindicato
das Empresas de Engenharia e Arquitetura, cuja atuação se vincula à defesa
permanente da atividade de preparação
de projetos de Engenharia e Arquitetura
para todos os tipos de obras e necessidades sociais – dentre outros objetivos e propostas – e que, aproveitando
a “febre olímpica e paralímpica”, lança
uma campanha que se concentrará nas
iniciativas voltadas às práticas esportivas,
reunindo prioritariamente exemplos no
Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades habilitadas a receber as delegações
internacionais. Eles estão desenvolvendo
o Projeto denominado “Viva Cidade”, que
é o primeiro grande programa nacional
colaborativo entre o macro setor da construção e a administração pública, que
pretende impulsionar os bons projetos
de infraestrutura urbana e estimular seus
habitantes, em especial sua população
estudantil, a se dedicarem à prática esportiva, seja ela voltada às competições
de alto rendimento ou ao lazer e à saúde.
Nesse sentido, o SINAENCO entende
que uma parceria com a ABRIDEF se torna de vital importância, uma vez que a
questão da “acessibilidade” é transversal
a todas as ações do “VivaCidade”: não
há um bom projeto, boa obra, “case” ou
iniciativa inspiradora que não contemple
e não atenda aos requisitos da acessibilidade. Assim, eles reconhecem que a
ABRIDEF, como a entidade de classe desse setor, reúne a melhor expertise sobre

o tema, e acreditam, assim como nós,
que esta parceria poderá trazer para o
“VivaCidade” o conhecimento necessário
para que possamos atuar na arquitetura
e na engenharia, conduzindo os projetos
e as obras dentro dos melhores parâmetros da acessibilidade. Afirmam ainda que,
juntos, poderemos produzir, organizar e
disponibilizar conhecimento necessário
ao bom projeto e a boa obra “acessível”
e que poderemos incorporar conteúdo
as ferramentas de comunicação do “VivaCidade” e ainda, poderemos influir na
infraestrutura dos municípios brasileiros,
especialmente naqueles envolvidos na
recepção das delegações Paraolímpicas.
Nesse sentido, participamos de uma
reunião com o Dr. Antonio Othon Pires
Rolim, diretor executivo do SINAENCO,
bem como com Vagner Barbosa, Diretor
de planejamento estratégico da Agência
Canteiro e Rodrigo Prada, da mesma
agência e responsável pelo “Viva Cidade”, com o nosso diretor, Jaime Stabel,
comigo e nosso presidente, na sede do
SINAENCO. Estamos agendando um
próximo encontro para formatarmos os
trabalhos, uma vez que a parceria já foi
firmada.
No dia 24 de novembro, o nosso presidente, Rodrigo Rosso, juntamente com
nossa diretora, Dra. Iremar Masano, estiveram presentes na sede do CREFITO-3, em
São Paulo/SP, para uma reunião com o Dr.
Reginaldo Antolin Bonatti, presidente da
entidade, que congrega em seus quadros,
aproximadamente 65.000 profissionais
de TO e Fisioterapia inscritos, tendo por
objetivo específico disciplinar e fiscalizar
o exercício da profissão de fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais, por meio do
ordenamento e da valorização profissional.
Nos quatro 4 anos de vida da ABRIDEF, vivenciamos a carência e a urgente
necessidade apresentadas pela indústria,
no que diz respeito à incorporação dessa
categoria de profissionais qualificados em
seus quadros e a proporcional dificuldade
de acesso a eles. A intenção desta proposta de parceria entre ABRIDEF e CREFITO-3
é, justamente, estabelecer esta “ponte”

entre o setor produtivo e essa mão de
obra diferenciada, qualificando-a e profissionalizando-a no âmbito que a nossa
indústria de Tecnologia Assistiva necessita.
No dia 11 de dezembro, tivemos a
nossa última reunião do ano, aberta a
todos os associados, com a prestação de
contas de nossas ações durante 2014
e explicações técnicas e jurídicas sobre
as nossas eleições – para presidente e
nova diretoria – que acontecerão em abril
de 2015. Nela, aproveitamos para nos
confraternizar com nossos associados e
parceiros !
Por tudo isso, nós da ABRIDEF estamos
muito animados com os trabalhos para o
ano de 2015 e aproveito, particularmente,
na qualidade de superintendente desta
Associação, para agradecer a nossa diretoria, sempre engajada e comprometida.
Da mesma maneira, agradeço a todos os
nossos associados pela renovação da nossa parceria, pela credibilidade e confiança,
esperando continuar contando com o seu
essencial apoio nesse próximo ano, entendendo que, realmente, cada vez mais
e mais do que nunca: “Juntos, faremos a
diferença” !!!
Desejo a todos os leitores, associados, empresários e profissionais do setor,
amigos e parceiros, em nome de nossa
presidência e diretoria, associados e gestão, um Natal abençoado na companhia
de seus familiares e amigos, e que o ano
de 2015 chegue com muita saúde, prosperidade e oportunidades a todos nós !

Mara Di Maio é bacharel em direito e
superintendente executiva da ABRIDEF.
E-mail: contato@abridef.org.br
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O quanto avançamos !

J

á são quase 10 anos que o bichinho da inclusão me picou e
encorajou-me a encarar a vida
política. Hoje, quando paro para
pensar nesta trajetória, me transporto para 2005, quando fui convidada
pelo então prefeito de São Paulo/SP –
José Serra – para assumir a Secretaria
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida, um órgão inédito em todo o
País. A batalha só estava começando e
nós sabíamos o quão importante (e difícil) era o passo que estávamos dando
naquele momento.
O primeiro desafio já começou por
assumirmos uma pasta na Prefeitura
de São Paulo, que não contava com
nenhuma verba, já que a criação do
órgão não havia sido prevista na gestão
anterior. Ou seja, minha missão inicial

era ampliar acessos sem orçamento.
Aos poucos, no entanto, conseguimos
colocar um olhar inclusivo em várias áreas de políticas públicas da Prefeitura. Em
apenas 2 anos de atuação, o número de
ônibus adaptados saltou de 300 para 3
mil. As calçadas foram reformadas em cerca 400 quilômetros, em parceria com Andrea Matarazzo – na ocasião secretário de
coordenação das subprefeituras da capital
paulista – e o Projeto ‘Inclusão Eficiente’,
desenvolvido em parceria com a Secretaria
Municipal de Trabalho, empregou e até
hoje continua empregando centenas de
trabalhadores com deficiência.
Ainda como secretária da capital, dentre outras ações importantes, desenvolvemos projetos em áreas mais carentes de
inclusão: o ‘Ler para Crer’, por exemplo,
possibilitou que o público com deficiên-

cia visual tivesse acesso ao acervo do
sistema municipal de bibliotecas, dando
o direito à leitura ao cidadão cego.
Os resultados promissores da secretaria em São Paulo levaram à criação do
órgão em outros municípios e Estados
brasileiros. Atualmente, são centenas de
secretarias espalhadas por todo o Brasil.
Motivo de muito orgulho a quem iniciou
esta trajetória.
Lembro-me que pouco antes de todos esses avanços, em 2004, já era há
alguns anos presidente do Projeto Próximo Passo - uma ONG que fundei para
apoiar atletas com deficiência e angariar
pesquisas com células-tronco. Logo em
seguida, resolvi me candidatar a vereadora de São Paulo. Ouvia da minha mãe
que deveria me tornar política para ajudar
mais pessoas.
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No começo não dei muito ouvido, mas não podia deixar de
enxergar as injustiças existentes na cidade e seus serviços. E a
formiguinha da transformação teimava em coçar. Pronto, me
candidatei. Sem apoio, sem campanha planejada, sem nada.
Acabei tendo uma votação expressiva e fui eleita suplente.
Em 2007, depois da bagagem de 2 anos de secretaria, fui
chamada a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de
São Paulo.
Durante este período no Palácio Anchieta, aprovamos
4 leis de minha autoria na capital paulista: a PEC (Plano
Emergencial das Calçadas), que obriga a Prefeitura a reformar as calçadas nas rotas de serviço; a Central de Libras,
criada para facilitar o acesso do cidadão surdo aos serviços
públicos da cidade; o Programa Municipal de Reabilitação
da Pessoa com Deficiência Física e Auditiva, determinando a
implantação de novos serviços de reabilitação nas 31 subprefeituras da capital, e o Programa Censo Inclusão, que prevê
um levantamento detalhado com perfil sócio-econômico da
população com deficiência na capital paulistana. Ainda hoje,
alguns projetos que deixei na Casa seguem tramitando. Esse
ano, por exemplo, virou Lei um projeto de minha autoria que
obriga a Prefeitura paulistana a informar os horários e rotas
dos ônibus em todos os pontos da cidade.
Nosso trabalho no legislativo municipal colheu importantes
frutos, mas muitas outras questões esbarravam na legislação
federal. Motivo que me levou a galgar avanços na Câmara
dos Deputados, para a qual fui eleita em 2010.
Vejo que durante estes 4 anos em Brasília/DF, como Deputada Federal, conseguimos incluir a pessoa com deficiência
onde ela sempre deveria ter estado: na agenda do Poder
Público em todas as esferas de políticas públicas. Na saúde,
na educação, na habitação, no trabalho, enfim, na sociedade.
Ampliamos ainda nosso foco de atuação para outras áreas: como políticas antidrogas, mobilidade urbana, doenças
raras, pesquisas científicas, dentre outros temas que por
muito tempo foram ignorados. Tivemos grandes conquistas
ao incorporar um olhar inclusivo em programas, inclusive,
do Governo Federal, como o Minha Casa Minha Vida e o
Pronatec, que hoje por Lei, devem contemplar as pessoas
com deficiência.
Agora, temos a gigantesca missão de aprovar a Lei Brasileira da Inclusão (LBI), o Estatuto da Pessoa com Defici-

ência, que foi repaginado
para se adequar ao texto
da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência. O projeto,
que tive a honra de relatar,
ficou durante seis meses
em consulta pública para
ouvir a população com deficiência e teve, inclusive,
seu texto, pela primeira
vez, traduzido na íntegra
para a Língua Brasileira de
Sinas (Libras).
Dentre diversas mudanças previstas no texto da
LBI, podemos citar a alteração no Código Civil, dando o direito
a pessoas com deficiência intelectual a se casarem sem ter
autorização dos pais ou da Justiça no Estatuto das Cidades,
transferindo ao Poder Público a responsabilidade pela manutenção e reforma das calçadas de todo os municípios do País,
garantindo um passeio uniforme e acessível a todos os brasileiros. Lutaremos para que a LBI seja votada ainda este ano !
Queremos não só aprovar leis que beneficiem a população
com deficiência. Nossa meta é romper paradigmas e realizar
uma mudança cultural no brasileiro. Não se trata de políticas
isoladas para angariar apoios de um segmento. Acredito que
a sociedade, em meio a tantas falcatruas, ainda acredita na
política do bem, feita para mudar a realidade das pessoas.
Vejo isso nos olhos de quem me cerca, das pessoas que me
procuram para conhecer meu trabalho e propor soluções,
fazer críticas e, algumas vezes, até sugerir projetos de lei para
melhorar a vida do outro.
Este é o maior ensinamento que carrego destes 10 anos
de trabalho e transformações.

Mara Gabrilli 47 anos, é publicitária, psicóloga, tetraplégica, foi secretária da Pessoa
com Deficiência da Prefeitura de São Paulo,
vereadora na Câmara Municipal de São Paulo
e atualmente é Deputada Federal pelo PSDB.
Empreendedora social fundou em 1997, o Instituto Mara Gabrilli, ONG que apoia atletas com
deficiência, promove o Desenho Universal e
fomenta pesquisas científicas e projetos sociais. Em outubro de 2013, lançou pela editora
Saraiva a sua biografia - ‘Depois daquele dia’ escrita pela jornalista Milly Lacombe. Em 2014,
foi reeleita com 155.143 votos e assumiu o
compromisso de continuar trabalhando pela
igualdade de direitos entre todas as pessoas.
E-mail: maragabrilli@maragabrilli.com.br
Site: www.maragabrilli.com.br
Facebook.com/maragabrilli
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O voluntariado na
Inclusão Social é válido ?

A

pesar de estarmos no ano
de 2014, em pleno tempo de inclusão, as deficiências ainda são tratadas
como tabu por boa parte
da sociedade. Uma das grandes questões
que ficam é: o que fazer para ajudar as
pessoas deficiência ? Demonstrando preocupação com esse ponto entra a atuação
do voluntário.
Garantir a inclusão social não é apenas
ajudar de forma financeira, deve ser levado em conta diversos fatores importantes
para a sociedade. “É necessário abranger
uma gama muito grande de ações que sejam capazes de fazer uma integração social”, explica o secretário adjunto estadual
de Desenvolvimento
Social, Henrique
Almirates.
Quando o voluntário atua de forma
direta com pessoas que estejam precisando de algum tipo de ajuda, ele age fortalecendo o bem-estar, tanto físico quanto
social, influenciando positivamente em
suas vidas. É importante que as pessoas
com deficiência possam ser cada vez mais
incluídas na sociedade, tendo respeito,
igualdade de oportunidades, valorização e
acesso aos sistemas sociais comuns. Com
isso, o voluntário acaba se tornando um facilitador no trato com eles, ajudando para
que estes pontos sejam conquistados.
Tendo o voluntariado e as pessoas

com deficiência em vista, Henrique Almirates, demonstra que o Governo do
Estado de SP, por exemplo, tem a responsabilidade da inclusão social para
garantir uma melhor condição de vida
e, portanto, apoia o voluntariado. “O
voluntário paulista é desarmado de preconceitos, lidando com mais carinho,
respeito, fazendo crescer a autoestima
e assim podendo ajudar a pessoa com
deficiência”, ressalta Almirates.

Secretaria de
Desenvolvimento Social
Além de criar uma Secretaria específica para tratar do assunto – Secretaria
de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – o Governo do Estado de SP,
preocupado com a inclusão social, criou o
Programa SP Voluntário, na Secretaria de
Desenvolvimento Social, com o objetivo
de apoiar todos os órgãos e entidades que
sejam administrados, direta ou indiretamente pelo Estado. E também associações
e fundações, que atuem com o tema.
O Estado de São Paulo foi o primeiro
estado da federação a criar um conselho

para pessoas com deficiência, o Conselho
Estadual para Assuntos das Pessoas com
Deficiência, no qual participa a Secretaria
de Desenvolvimento Social. Esse conselho atua de diversas formas, acabando
por promover a divulgação de ideias e
estudos sobre o assunto na Administração Pública Estadual, além de incentivar,
orientar e apoiar os Conselhos Municipais.
Para apoiar as pessoas com deficiência,
a Secretaria de Desenvolvimento Social,
contribui também no Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência
contra Pessoas com Deficiência, que ao
envolver diversas Secretarias, tem como
principal objetivo melhorar as notificações
dos casos de violência, implantando novas medidas na defesa de seus direitos
e fortalecendo a rede de proteção social.
Todo o cidadão tem o direito de ter o
seu espaço, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social salienta a importância de que a pessoa com deficiência seja
cadastrada prioritariamente nos Programas de Governo, para assim, passar por
um atendimento que acelere o processo
inclusivo.
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por Luciene Gomes

Como escolher o transporte adequado ?

S

air de casa pela cidade pilotando
uma cadeira de rodas, usando uma
bengala, ou mesmo para quem
tem mobilidade reduzida, e andar
“por aí”, não é nada fácil. Isso porque os espaços públicos são muito pouco
acessíveis e o uso de transporte motorizado,
que poderia ser só uma opção, muitas vezes torna-se uma necessidade para inúmeras
pessoas, mesmo com a crise de mobilidade
urbana, que afeta várias cidades no Brasil e
que, entre outros problemas, tem como consequência o trânsito caótico.
No caso das pessoas com deficiência, o uso
do automóvel ainda é uma forma de promover
o ir e vir com mais independência, só que a
compra de um carro nem sempre é possível
para todas, porque mesmo com os benefícios
dos impostos dos veículos - isenção do pagamento do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) – e do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) – e do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) – e esses benefícios se estendem também para os familiares e tutores de pessoas
com deficiência – muitos não têm condições
de adquirir um carro adaptado. A legislação
dos benefícios de isenções é nacional, mas é
importante verificar quais tipos de deficiência
têm direito a esses benefícios e descontos, e
também lembrar que a burocracia para conseguir efetuar essa compra pode atrasar muito
o processo.
Faz-se necessário então buscar outras formas para se locomover. Para quem tem condições financeiras e veículos disponíveis na
cidade onde está, é possível usar táxis adaptados. Muitas vezes faço uso desse transporte
e já tive experiências boas e outras nem tão
boas assim: já tive que pagar um preço fixo
pelo trecho percorrido e, como não tinha outra

opção naquele momento, acabei aceitando,
mas foi só uma vez. O correto é que os táxis
acessíveis como qualquer outro façam uso
do taxímetro, e é sempre bom ficar atento
ao momento em que ele começa a marcar a
corrida (como eles dizem).
É necessário que os motoristas sejam cuidadosos e saibam lidar com a deficiência do
usuário. Outro problema que sempre tenho
quando o veículo é um carro e não uma van,
é quanto à altura, ou falta dela. Fujo um pouco
do padrão para mulheres cadeirantes porque
tenho 1,81m (faço questão desse 1cm) e
mesmo sentada fico alta, além disso, minha
cadeira é motorizada e o perfil da minha almofada também é alto, me deixando um pouco
mais alta do que a maioria das pessoas sentadas e me obrigando a percorrer todo o trajeto
com o pescoço torto.
O que já seria desconfortável para qualquer pessoa, para mim que tenho uma placa
no pescoço para fixação da vértebra, é muito
desconfortável. Pensar na diversidade e no
desenho universal quando se trata de pessoas
com deficiência é fundamental ! Também já
usei táxi adaptado em que ficava claro a insatisfação do motorista por estar transportando
uma cadeirante. Cabe uma pergunta: por que
fez essa escolha ou por que não muda de
público ? Mas de forma geral, o taxi é uma
boa opção.
E como nem todo mundo pode arcar com
as despesas desse transporte, faz-se necessário recorrer ao transporte público, o que muitas
vezes pode ser um grande problema. De forma geral, existem os ônibus que circulam na
cidade, com percursos pré-estabelecidos e
que atendem toda a população. Como não
é um ônibus exclusivo para pessoas com deficiência, existem problemas e muitas vezes
esses usuários têm dificuldades para usar esse

transporte, a começar pelas condições ruins
das calçadas, ruas e dos pontos de ônibus, o
que acaba dificultando o acesso até os locais
de embarque e desembarque.
Além disso, muitos motoristas não param
quando essas pessoas sinalizam para embarcar. O mesmo acontece quando há ônibus
lotados, principalmente quando o usuário é
cadeirante, sem contar problemas com as plataformas de acesso (quando tem), a falta de
treinamento dos motoristas e cobradores, a
falta de educação de modo geral e a falta de
ônibus acessíveis.
Por conta das condições ruins no transporte
público, evito os ônibus regulares, até porque
uma das poucas vezes que usei, a plataforma
elevatória que possibilitava o meu acesso ao
interior do veículo quebrou e fiquei “no meio
caminho” tendo que ser carregada, situação
perigosa e nada confortável.
Como alternativa aos ônibus regulares,
está disponível em algumas cidades o “Porta
a Porta” (que pode variar de nome de acordo
com a cidade). Em alguns locais eles atendem exclusivamente pessoas com deficiência,
em outros atendem também pessoas com
mobilidade reduzida e contam com veículos
acessíveis, micro-ônibus e/ou vans, que levam e buscam os usuários cadastrados. Os
motoristas são treinados para lidar com esse
público e há a necessidade de uma programação pré-agendada de viagens. Embora existam
queixas de atrasos ou insuficiência de veículos,
essa forma de transportar os deficientes tem
se mostrado melhor do que os ônibus com
itinerários regulares.
Costumo dizer que ter deficiência no Brasil é muito caro, portanto, aos usuários, cabe
escolher qual o transporte mais acessível e
mais eficiente, lembrando que a escolha nem
sempre é de fato uma escolha.

Luciene Gomes é cadeirante, Arquiteta e Urbanista, Mestre em Terapia
Ocupacional pela Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) na área
de Acessibilidade e Desenho Universal. Docente do
SENAC São Carlos na área de Acessibilidade e
Desenho Universal.
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Campo Grande/MS terá
provadores acessíveis

m grande problema para
as pessoas com deficiência,
especialmente as que usam
cadeiras de rodas, é querer
comprar roupas e precisar
experimentar. Quantos provadores têm dimensões apropriadas ?
A cidade de Campo Grande/MS deu um
passo à frente nesse sentido. Em abril de
2015 entrará em vigor uma lei sancionada
pelo prefeito Gilmar Olarte, publicada na
edição de 31 de outubro no Diário Oficial
do município: as lojas que vendem roupas

devem possuir pelo menos um provador
adequado para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. A lei informa as especificações e dimensão mínima que os boxes
devem ter. O texto prevê também punições
aos estabelecimentos que descumprirem a
exigência. Após a primeira notificação, a empresa terá prazo de 90 dias para realizar as
adequações. Caso não cumpra a medida, o
infrator será multado em R$ 500 e terá mais
30 dias para regularização. Se não promover
as mudanças no prazo, o estabelecimento
terá o alvará de funcionamento cassado.

Plenário da Câmara Federal
ganha mais acessibilidade
a execução da
obra ficaram a
cargo do Departamento
Técnico, implementados
com recursos
internos. Também foram feitas novas instalações para
captação de
áudio e vídeo,
estações elétricas de telefone e rede.
Na atual legislatura, há 3 deputados que
usam cadeiras de rodas: Mara Gabrilli
(PSDB-SP), Rosinha da Adefal (PTdoB-AL) e Walter Tosta (PSD-MG). Rosinha
destacou a coragem do presidente da
Câmara em executar o projeto de reforma, que garantiu acessibilidade plena
às dependências do Plenário – ou seja,
sem a necessidade de qualquer ajuda
de outras pessoas. “Tenho hoje esse
sonho realizado. Sonho que já existia
no nosso coração antes de chegar a
Foto: GUSTAVO LIMA – CÂMARA DOS DEPUTADOS

A

reforma do Plenário Ulysses Guimarães demorou 2
meses e meio e o local foi
reinaugurado no início de
outubro último, com rampas
de acesso à Mesa e às tribunas usadas
para os discursos dos deputados. Elas
seguem os princípios da acessibilidade
universal, sem prejudicar as características
estéticas do projeto original de Oscar Niemeyer. “Pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida poderão se dirigir, a
partir de hoje, às tribunas e à Mesa Diretora da Casa sem dificuldades. Saímos da
acomodação e evoluímos, demonstrando
absoluto alinhamento com as demandas
dos cidadãos com diferentes tipos de deficiência”, disse o presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves à Agência Câmara
de Notícias.
A reforma envolveu o rebaixamento da
Mesa Diretora em cerca de 30 centímetros, permitindo a instalação das rampas
tanto à própria Mesa quanto às tribunas
situadas dos lados esquerdo e direito do
Plenário. Os projetos complementares e

esta Casa como deputada. Este dia é
muito importante. Vejo meu mandato
aqui realizado”, disse. Já Mara Gabrilli
destacou que as obras de mobilidade
mostram que a Casa respeita as cerca de
45 milhões de pessoas com deficiência
do Brasil.
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por Wiliam Machado

Acessibilidade e Mobilidade Urbana:
do paradigma inclusivo ao emancipatório da
Pessoa com Deficiência

A

propósito da falta de sensibilidade e
consciência cidadã para com as necessidades de pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida, em face dos seus
desrespeitados direitos fundamentais
de ir e vir, pode parecer redundante para aqueles sem
deficiência ou que desfrutam de plena forma física
padrão, porém, de capital importância para quem vive
o desafio de sobreviver com dignidade em condições
tão adversas. Essa pauta pode não agradar transgressores, tampouco soar bem aos ouvidos de quem
apenas pensa em seus próprios interesses, ainda que
suas aspirações causem danos aos seus semelhantes,
mas constitui objeto da nossa exaustiva manifestação
em defesa dos mais vulneráveis.
De acordo com a Cartilha do Censo 2010, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (SNPD), embora algumas vezes os
termos direitos e garantias sejam usados indistintamente, há uma diferença conceitual importante entre
os dois. Os direitos são constituídos por uma lista de
bens e serviços que o governo entrega aos indivíduos,
enquanto as garantias asseguram que esses bens e
serviços cheguem, igualmente, a todos os indivíduos
de uma nação. O conceito de direito contempla,
de um lado, o sujeito a quem cabe a obrigação de
suprir os bens e serviços – direitos – e, de outro, o
indivíduo postulante, a quem cabe o direito de exigir
uma obrigação positiva ou negativa.
Muito se tem questionado as péssimas condições
de acessibilidade a mobilidade urbana em nossas
principais regiões metropolitanas, procurando mostrar
o quanto o Brasil perde como possível destino de
milhões de turistas idosos ou mobilidade reduzida
que viajam o ano inteiro mundo afora, e nunca para
locais em que tenham seus direitos de inclusão e
cidadania sob ameaça. Da mesma forma, como rotas
turísticas cuidadosamente traçadas por milhares de
turistas com deficiência, além dos atletas do mundo
inteiro que virão ao Brasil para participar dos Jogos
Paralímpicos de 2016.
Defendemos a tese de que as pessoas com deficiência são pessoas como todas as outras, merecendo
o mesmo respeito e consideração por parte do Estado
e da comunidade. Para nós, a deficiência não se situa
no corpo ou na mente da pessoa que a possui, mas
nos indivíduos que não enxergam ou não querem

enxergar (por preconceito ou descaso) tal realidade.
O que nos causa espanto é a recorrência de infrações nos mais diversos cenários, não obstante os
efeitos do Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de
2008, que promulgou a ratificação da Convenção da
ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, com
força de emenda constitucional, o que foi proposto
pelo Governo Federal. Este, coerentemente e até por
excesso de zelo, sancionou-o por meio do Decreto
Presidencial n. 6.949, de 25 de agosto de 2009.
Como se pode constatar pelo rico respaldo legal
anteriormente discorrido, não é por falta de instrumentos jurídicos que já não tenhamos virado essa página
e superado o mote da mera inclusão, avançando
muito além dela para a concepção emancipatória
da pessoa com deficiência. Pois, enquanto INCLUIR
significa abarcar, abranger, compreender, conter, encerrar, englobar, EMANCIPAR implica em creditar a
essas pessoas direito de autonomia, independência,
libertação.
Libertação das amarras que nos prendem ao descaso decorrente das barreiras atitudinais, impostas
pelas ações inconsequentes de muitos dirigentes de
empresas, profissionais liberais, políticos insensíveis
aos pleitos das minorias, entre outros que priorizam o
que melhor lhes convenha. É preciso evoluir na busca
de maior compreensão das necessidades dos nossos
semelhantes, assegurando-lhes acesso a autonomia
no sentido pleno, sejam eles pessoas com ou sem
deficiência, numa tomada de consciência que nos
aprove e nos conceda certificado de civilidade.
Apenas e através da garantia de independência para
todos estaremos preparados para receber bem e nos
apresentar anfitriões evoluídos, prontos para acolher a
todos em nossas cidades, que nada mais são do que
espelhos das nossas próprias casas, cenários exclusivos de atendimento às nossas próprias privacidades.

Wiliam Machado é professor
- RN, MsN, Ph - Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, e Secretário Municipal do
Idoso e da PcD de Três Rios/RJ.
E-mail: wilmachado@uol.com.
br
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Segurança e eficiência em
elevadores residenciais e públicos
A Basic Elevadores se tornou uma
referência quando o assunto diz respeito
a plataformas e elevadores para pessoas com deficiência, tanto residenciais
como, especialmente, em órgãos públicos. Além disso, a empresa também tem
elevadores em geral e uma ampla gama
de equipamentos para cargas diversas.
Foi em 1997
que Aparecido
Pereira fundou a
Basic. Com sede
no bairro do Ipiranga, na capital
paulista, e filial na
Baixada Santista,
a empresa vende seus produtos em
todo País. “Temos plataformas verticais
e inclinadas, elevadores sem casa de
máquinas e elevadores hidráulicos”,

explica Pereira. Segundo o diretor, somando clientes públicos e privados, as
vendas para o segmento representam
cerca de 35% do movimento geral. Em
sua maioria, os produtos são resultado de projetos nacionais, com poucos
componentes importados. A assistência
técnica é própria para a capital e Grande
São Paulo e feita por representantes nas
outras localidades.
Como em vários setores da economia,
2014 teve um primeiro semestre dentro
da média e um segundo bem mais difícil,
muito por conta da Copa do Mundo e
das eleições presidenciais. Mesmo assim,
teve novidade na Basic: “aproveitamos
o ano e lançamos uma nova Plataforma
Vertical para pessoas com deficiência,
com maior facilidade de instalação e custo menor”, garante Aparecido.

Na análise do diretor, o mercado de
elevadores em geral costuma crescer
ano a ano, portanto deverá continuar
em expansão: “acreditamos que continuará crescendo, pois, em se tratando
de mobilidade urbana, os nossos governantes têm muito a fazer ainda e
nós continuaremos a melhorar nossos
produtos, a fim de podermos oferecer
sempre vantagens aos nossos clientes”,
conclui o diretor.
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por Flávio Scavasin

Semáforos com sinais sonoros em
cumprimento à Lei

M

uitos sequer imaginam a dificuldade de uma
pessoa cega ou com baixa visão para atravessar uma rua. E que ninguém pense que essas pessoas ficam felizes ao serem auxiliadas
por desconhecidos, que normalmente nem
sabem como conduzi-las. Mesmo com a maior boa vontade,
geralmente pegam o braço do cego como se fosse um policial
conduzindo um suspeito, quando o correto é que elas se orientem segurando o braço ou ombro do condutor.
Na verdade, como regra, deve-se sempre perguntar a uma
pessoa com deficiência como ela prefere ser auxiliada, quando
for esse o caso.
Assim, uma medida muito importante para quem tem baixa
visão, mas fundamental para a autonomia das pessoas cegas,
é que, onde houver faixas para a travessia de pedestres, além
das luzes dos semáforos, também tenha o recurso do sinal sonoro para indicar se a travessia pode ou não ser efetuada. Além
disso, é também bom lembrar que a população brasileira está
envelhecendo e, cada vez mais, as pessoas precisam se valer
de mais de um dos sentidos para alcançar seus objetivos com
segurança, já que a visão ou a audição isoladamente já não são
mais “aquela Brastemp”.
Quem já andou
pelas calçadas de
Madri (Espanha),
provavelmente sabe
o que isso significa.
Lá, em todos os faróis onde há faixas
para travessia de pedestres, ao menos
da região central,
emitem agradável e

suave som de passarinho quando o
sinal está aberto e
um sinal diferenciado quando esse
se fecha. E, importante, sem necessidade de apertar
qualquer botão
porque, afinal, se
em uma esquina Modelo de semáforo sonoro de Madri
houver mais de um
poste, como um cego saberá em qual deles e em que altura
estará o botão ?
Mas, no Brasil, para “variar”, a legislação sobre o assunto não
tem sido cumprida. Cabe às prefeituras não continuarem “fora
da lei”, até mesmo observando que não pode ter um custo alto,
um “kit” que proporcione a emissão de sons a partir do acionamento de uma luz elétrica, o que, no fundo, é o que é solicitado.
Só para conferir: Lei Nº 10.098/00, Art. 9º - “Os semáforos para
pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados
com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e
sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de
guia ou orientação para a travessia de pessoas com deficiência
visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculos dade
da via assim determinarem”.
Decreto Nº 5.296/04, Art. 17 - “Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com
mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia
de pessoa com deficiência visual ou com mobilidade reduzida
em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de
pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem
como mediante solicitação dos interessados.

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 Brasileira 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 acessível do Estado de São Paulo (2004 – 2008). É ex-presidente
do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência – 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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Sinalização com acessibilidade !
Desde 2001, a Arco Sinalização Ambiental Ltda trabalha na área com pioneirismo e especial atenção às normas
brasileiras. “A Arco foi criada como parceira na comercialização de produtos
seriados da área de comunicação visual. Sua evolução destinou sua expertise
para a área de acessibilidade ligada à sinalização universal”, conta o engenheiro
Frederico Viebig, diretor geral da empresa. Do ponto de vista da Arco, acessibilidade é um binômio da “mobilidade” com
a “sinalização”, uma vez que as duas não
subsistem isoladamente. “A sinalização
era até então tratada de maneira insípida
e nossa forte atuação na área a tornou
fundamental, requerida como fonte de
informação e direcionamento. A isso se

somam as necessidades das pessoas com
deficiência, o que nos leva à ‘sinalização
universal’, ou seja, sinalização para todas

as pessoas”, complementa Viebig.
Os produtos da empresa são testados
e homologados pelo Instituto Brasil Acessível e recebem o selo “Produto Inclusivo”. A Arco é pioneira no desenvolvimento de diversos sistemas e equipamentos,
como placas 100% acessíveis, planos
táteis multi-função, sinalizadores para corrimãos, alarmes de sanitários acessíveis,
entre outros. Trabalha com sinalização
visual, tátil e sonora e também elabora
projetos de acessibilidade.
Para 2015, além de investir em produtos recém lançados, a Arco promete
apresentar novos conceitos ao mercado
e manter sua característica de liderança,
enfatizando sua proposta de “o mundo
todo para todo mundo”.
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por Merian Ribeiro

Podemos realmente
reduzir o fosso digital?

P

ara alguém cujo sucesso
profissional depende da Internet, é fácil se sentir completo com as maravilhas da
nossa era digital. Por causa
da Internet, muitas indústrias surgiram ou
mudaram para melhor.
Hoje, muitas pessoas têm empregos,
que simplesmente não existiam há alguns
anos. No entanto, com todo esse progresso
e mudança, pode ser fácil ignorar o fato de
que uma barreira prevalente ainda existe.
Desde o mais ligado dos países – como a
Suécia – para as nações mais pobres da
África, há um “fosso” cada vez maior entre
os que têm acesso à tecnologia moderna,
e Internet, e aqueles sem acesso.
Para muitos de nós, tornou-se cotidiano.
Acordamos de manhã e antes mesmo de
sair da cama, vamos verificar o nosso feed
do Twitter, vamos trabalhar e passar o dia
todo se comunicando através de meios
digitais. Nós chegamos em casa à noite e
vamos responder às nossas mensagens no
Facebook, colocamos no Instagram nossas
férias, nossos filhos e nossas refeições em
todas as oportunidades.
E não é apenas para diversão e entretenimento. Empresas e agências governamentais estão nos pedindo para pagar
nossas contas, gerir as nossas contas e
acessar suas informações online.
Pode parecer incrível pensar, mas se
voltarmos para o ano 2000, havia uns me-

ros 394 milhões de usuários de Internet
espalhados por todo o mundo. Em 2014,
esse número cresceu para quase 3 bilhões,
ou seja, quase 40% de todos os habitantes
da Terra. A maioria delas estão nos seguintes pontos do planeta: Brasil (41%), Ásia
(41%), seguidos por Europa (26%) e América do Norte (14%), segundo a Forbes.
Em muitos países, a literatura digital está
se tornando tão importante quanto a leitura
e escrita. Nos séculos passados, as pessoas
se comunicavam através de cartas e telegramas... agora o fazem por smartphones,
Internet, e-mails, mensagens de texto e o
uso de aplicativos de mensagens de grupo.
Os jovens de hoje têm essas opções como
parte de suas vidas, eles aprendem sem
perceber que estão aprendendo.
Apesar de todas essas coisas, juntamente com o crescente desejo de aprender
mais e ajudar esse processo, sempre haverá uma barreira significativa.
Existem algumas pessoas, especialmente
as gerações mais velhas, que nunca vão entender o conceito de Internet ou computadores. Eles viveram suas vidas inteiras sem eles,
e não têm vontade de aprender também.
Isto, obviamente, vai se tornar menos
frequentes no futuro, pelo fato de quase todo o mundo estar crescendo com a
tecnologia nos dias de hoje. Mas sempre
haverá alguns que não querem confiar em
tecnologia e nunca o farão. Isso, aliado ao
fato de que essa pessoa vai levar muitos
anos para obter tecnologia, mas vai acabar
se rendendo à ela, fez com que o custo dos
computadores e da Internet chegassem a
preços mais acessíveis a todas as pessoas.
Mesmo assim, há uma enorme exclusão digital e isso ainda ocorrerá por muitos anos.

Ajudando a reduzir o
“fosso” digital
A Texthelp Browsealoud fornece fala,
leitura, apoio, tradução de sites para tornar

o conteúdo online acessível a pessoas com
dislexia, baixa escolaridade, dificuldades
visuais leves, dificuldades cognitivas e para
aqueles que têm o Inglês como segunda
língua. No Brasil, isso representa 33% da
população. Ele promove a inclusão digital
e melhora o envolvimento com o difícil
acesso aos grupos, capacitando pessoas
para acessar serviços online de forma independente e participar mais plenamente
nas comunidades.
Os principais recursos incluem: Text-to-Speech – tradução escrita e falada em 34
línguas – ampliação de texto, Criação MP3,
traduções escritas em 78 idiomas, opções
customizáveis.
O produto utiliza a mais alta qualidade
de “vozes expressivas” para transformar a
experiência de audição do usuário. Ele usa
duas cores com destaque, uma para apresentar a frase em uma cor e a da palavra
falada em outra cor. Isso ajuda a navegação
no site e melhora o reconhecimento das
palavras e da compreensão. O seu conteúdo online é traduzido em qualquer um dos
78 idiomas com o toque de um botão, e
34 dessas línguas, podem ser lidos textos
em voz alta, com destaque de duas cores
do texto.
O Texthelp Browsealoud pode ser usado em smartphones, tablets, PCs e Macs,
e funciona em todas as plataformas comuns e navegadores. Lê todo o conteúdo
acessível, que inclui ALT (tags atrás das

web
imagens), JavaScript, documentos PDF etc, tudo
online, páginas da web
HTTP seguras, campos
de formulário on-line, intranets, extranets, páginas
de mídia social e páginas
de resultados de pesquisa.
Ao contrário de outras soluções de tecnologia assistiva, o Browsealoud é centrado no cliente. Ele é fornecido gratuitamente para o usuário final, pois aqueles que
necessitam de tecnologia assistiva são menos capazes de pagar. Os usuários podem
personalizar as configurações para atender
às suas necessidades ou preferências individuais, tais como: voz, velocidade de voz,
cores de destaque e tamanho do texto.
Afinal, ele oferecer a todo o seu público
uma solução verdadeiramente inclusiva,
apenas até então, disponível na: América –
Câmara dos Deputados, Administração da
Segurança Social, Biblioteca do Congresso, os tribunais norte-americanos, Senado

Americano, Smithsonian e Estado Illinois.
Para mais informações sobre Browsealoud, entre em contato com os nossos
parceiros em São Paulo:
- Voxel Digital: Nivaldo Foresti – E-mail:
nivaldo.foresti@webcasters.com.br
- Nexxing: Márcio Lopes – E-mail: marcio.lopes@nexxing.com.br
Ou entre em contato comigo diretamente. Até a próxima !!!

Merian Ribeiro
é International Business Development Manager
do Browsealoud.
E-mail: m.ribeiro@browsealoud.com
Site: www.browsealoud.com
Facebook: www.facebook.com/BrowseAloud
E-mail: m.ribeiro@browsealoud.com.

nota
UHELP lança
novo site
Acaba de ser lançada a nova plataforma da UHELP na Web que traz,
entre outras mudanças, mais facilidade
na hora de votar nas histórias: com 3
passos e na própria home do site. Outra
novidade é a mudança na página pela
qual as pessoas podem enviar histórias:
agora, depois de analisadas pela equipe
elas serão colocadas também para votação. Os próprios internautas vão escolher
quais delas entrarão no próximo ciclo
oficial de votação e receberão recursos
para serem atendidas. Agora, também
ficou mais fácil acessar o blog e as redes
sociais da instituição, que trazem informações sobre o mundo da pessoa com
deficiência, suas conquistas e histórias
de superação. Outra novidade é que,
ao doar valores, a pessoa recebe um
comprovante que pode ser impresso.
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Inaugurada primeira organização
nacional de emprego apoiado

A

ANEA - Associação Nacional do Emprego Apoiado
nasce com o objetivo de
inverter o processo tradicional de treinar e colocar
pessoas com deficiência no mercado de
trabalho: a proposta é primeiro empregar
e depois fazer o treinamento no local em
que a função será exercida.
O lançamento oficial da ANEA aconteceu no dia 28 de novembro último, na
Câmara dos Vereadores de São Paulo,
com a apresentação da proposta. A sessão aconteceu acolhida pelo Vereador
de São Paulo e agora eleito Deputado
Federal, Floriano Pesaro.
Para a ANEA, frente ao preocupante quadro de desemprego no Brasil, o
emprego apoiado é um recurso imprescindível para aumentar as oportunidades de trabalho para cerca de 2 milhões
de pessoas, tradicionalmente recusadas
pelas empresas que não conhecem
essa metodologia, já bastante utilizada
nos Estados Unidos, Espanha, Portugal,
Holanda, Irlanda, Japão, Peru, Argentina
e agora no Brasil. A Associação Carpe
Diem – com sede em São Paulo/SP –
por exemplo, implantou o seu Programa
de Emprego Apoiado em 1997. Outros
programas vieram na sequência, como
os da APAE, APABEX, ABADS e PEPA.
O primeiro profissional com deficiência
usuário do Emprego Apoiado no Brasil
foi Marco Antonio Pelegrini, hoje adjunto
da Secretaria Estadual da Pessoa com
Deficiência. E em 2014, nasce a ANEA,
composta por nomes de primeira linha e

referências no Emprego Apoiado, como
Romeu Sassaki, Maria Fernanda Baptista
Prezia, Cristiano Lelot, Alexandre Prado
Betti, Maria Ap. Schain, entre outros.
“O nascimento da ANEA traz consigo a
esperança de dias melhores para as pessoas com deficiência, que se encontram
à margem do mercado de trabalho e que
necessitam de serviços especializados de
Emprego Apoiado, os quais não são ofe-

recidos pelos programas convencionais
de colocação laboral dessas pessoas”,
afirma Romeu Kazumi Sassaki, presidente
do Conselho Administrativo da ANEA, um
dos nomes mais respeitados e admirados
no movimento da pessoa com deficiência, palestrante, consultor de inclusão,
autor de livros, articulista e consultor da
Revista Reação. Parabéns pela iniciativa
e sucesso à ANEA !!

por Salomão Jr

raras

Charcoot Marrie
Tooth: doença rara
e inusitada !!!

C

por Wagner Martins dos Santos

poesia

Além do padrão predestinado
* Wagner Martins dos Santos

Tempo atrás me deparava vendado:
Pela tristeza, revolta, incompreensão...

omo sabemos existem algumas doenças rara que mesmo
provocando algumas limitações
tem seu charme pela sua terminologia. Tendo como referência
algumas dessas doenças temos a Charcoot Marrie Tooth (CMT), que mesmo estando numa
composição de uma doença genéticamente
rara ,nos traz algumas observações que é caracteristico dessa patologia
Bom, para entendermos melhor sobre CMT,
é importante termos ciência sobre a sidrome e
seus sintomas , que mesmo provocando algumas limitações , é possivel ter uma vida normal.
A CMT é uma doença que provoca distúrbios
nos nervos periféricos que em muitos casos
também atinge os membros superiores. Mediante a realidade, o surgimento da sindrôme
acontece na infância e em muitas vezes na
fase adulta.
Os principais sintomas são as fraquezas nas
pernas, desequilibrio e deformidade nos tendões. Nas Mãos ocorre a perda dos movimentos
ocasionando dificuldade para as atividades do
dia-dia.
Em muitas pessoas a CMT ocorre lentamente porém em outros se conduz de maneira
progressiva, diminuindo a força muscular.
Como qualquer pessoa, temos a missão de
transformar as nossas dificuldades em oportunidades , e é nisso que constrimos a marca
,que mesmo tendo adquirido a CMT, a vida
não para e devemos estar preparados para o
inusitado da vida

Vendado pelo auto desprezo, baixa autoestima, sem motivação.
Culpando o drama da minha complexidade física,
apontando a maneira que eu via a vida limitada na minha deficiência.
E o homem vendado não enxerga:
É como o morcego voando em pleno meio-dia.
Estava assim, na luz do apoio da família,
e me torturando por não me aceitar, por não amar a minha vida,
e isolando-me do lado bom dela, tornava árdua minha caminhada...
O vitorioso soldado não se entrega, pode até faltar às pernas,
mas ele guerrilha com garra, almejando vencer a guerra.
Quando era criança, comecei a estudar em escola particular.
Porém perdi um ano, pois não souberam lidar com uma criança deficiente !...
Saí da escola sem ler, sem saber multiplicação,
vencido pela falta de conscientização nos alunos que me olhavam como aberração !...
Mesmo assim não me entreguei.
Voltei a estudar com um foco em mente: eu vencerei.
Estou vivendo na exceção da regra, além da falta de coordenação motora...
Contrariando o padrão que me visa só como vítima da deficiência física.
Deficientemente usufruindo do meu talento.
Os versos sendo o meu porta-voz,
descrevendo o que esta no coração, na minha alma.
Acreditando agora que o Criador me fez com muitas limitações...
Para eu quebrá-las.

Wagner Martins dos Santos

é um poeta per-

nambucano, de Jaboatão dos Guararapes e como ele mesmo se
apresenta, um cidadão pessoa com deficiência, leitor da Revista

Salomão Jr

Reação e um ativista da causa.

é Presidente da Plural
Brasil, músico e palestrante
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Site: www.ecodosversos.com.br/2014/04/poema-um-milhao-de-
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Marinalva de Almeida
Amputação de membro inferior
37 anos
Foto: Kica de Castro
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