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Nem temos tantos
motivos para chorar...

rudência e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém, não é verdade ? Se isso é uma
realidade em tudo na vida, não seria diferente agora, quando nosso País vem passando
por um momento de crise grave, mas até de certa forma, preanunciado. Afinal, quem de
nós, em sã consciência, lá no fundinho da alma, já não sabia que isso iria acontecer mais
cedo ou mais tarde ? Lógico, não queríamos acreditar, tínhamos a esperança que o Brasil
poderia ser diferente e pudesse mesmo passar, como se estivesse atravessando uma “marolinha”,
pela forte onda de crise que se abateu em todos os continentes há alguns anos. Só que nossa hora,
amigos e amigas, infelizmente, chegou !
A crise está aí, nos preços do supermercado, na bomba de combustível nos postos, nas contas de
água e de luz, nas taxas de juros, no cartão de crédito e cheque especial. A inflação já voltou a mostrar
os dentes. Os índices de vendas em shoppings e no comércio em geral estão abaixo da média, e por
consequência, o desemprego voltou a assombrar o trabalhador comum.
Só para terem uma ideia, a indústria automobilística, que de certa forma é quem move o Brasil, está
apontando índices de queda de produção e de vendas de automóveis assustadores. Uma retração com
um nível de rapidez jamais visto e sentido antes. Prova disso, é que fecharam as portas, de janeiro a
abril deste ano, mais de 250 concessionárias de veículos e já se fala em quase 15 mil desempregados
só neste setor da economia.
Aí Você deve se perguntar: “por que então não temos tantos motivos para chorar ?”... Eu explico:
vamos fazer uma reflexão sobre o nosso segmento de mercado, especificamente sobre o universo das
Pessoas com Deficiência para entendermos isso ? Vejam como, apesar de tudo isso, desse cenário
desfavorável, nós podemos até nos consideramos, de certa forma, privilegiados em comparação com
outros setores nesse momento.
Vamos começar pelas taxas de juros ? Apesar da alta nos juros para todos os cidadãos, a Pessoa
com Deficiência tem a seu favor, para compra de produtos e equipamentos de tecnologia assistiva,
necessários para sua vida, a taxa de juros mais baixa do mercado, através do Banco do Brasil, com o
BB Crédito Acessibilidade. São taxas a partir de 0,41% ao mês e prazo de até 60 meses para pagar,
e ainda por cima, com carência. É só buscar informações e usar. Sabemos que não é tão simples o
processo, mas ele existe. Vamos falar agora do fantasma do desemprego ? Pois é... isso praticamente
não existe entre as PcD. Sobram vagas na Lei de Cotas, independente da indústria e o comércio estarem
demitindo os trabalhadores comuns.
Agora vamos falar do mercado automobilístico ? Hoje as montadoras e concessionárias estão de olho
no cliente com deficiência e seus familiares como nunca antes... Afinal, com a queda nas vendas do
varejo, são os chamados “clientes das vendas especiais” que continuam a comprar normalmente. Tem
marcas que garantem que as vendas de seus modelos de automóveis 0Km, nesse primeiro semestre,
para PcD, até subiram ! Ou seja, o consumidor com deficiência, mesmo com a crise, vem mantendo
seu poder de compra, pois tem salário – não tem medo de perder seu emprego baseado na Lei de
Cotas – ou tem benefício, que é garantido pelo Estado. E isso faz com que o receio do consumo na
hora da compra, seja menor do que para o cidadão comum... assim, a PcD que precisa e pode, compra !
Ainda falando em automóveis, outro fator positivo foi o CONFAZ ter mantido – mesmo que ainda
em R$ 70 mil – o benefício da isenção de ICMS na compra do carro 0Km. Num momento onde o
governo está cortando benefícios de todo lado, os nossos estão sendo mantidos. Outro ponto a nosso
favor é que a LBI – Lei Brasileira da Inclusão, logo em breve valerá. E num momento onde estão sendo
tirados direitos de toda ordem da maior parcela da população, pelo próprio governo, para as PcD, com a
chegada da LBI, o mesmo governo dará novos, mais e melhores direitos a todo cidadão com deficiência.
Ou seja, no fundo somos sim, privilegiados ! E se a crise já está deixando com a água no pescoço
a maioria dos brasileiros, para nosso segmento, a água não chegou na cintura... e se Deus quiser, não
vai chegar. Sejamos otimistas e vamos continuar trabalhando, para quem sabe, passarmos por essa
fase bem mais rápido do que imaginamos. O brasileiro é criativo, trabalhador e, tenho certeza, vamos
juntos superar mais essa fase. Faça sua parte !
“Ora, Àquele que é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o
seu poder que opera em nós, a Ele seja toda a glória... por todas as gerações, para todo sempre”.
Efésios: 3.20-21
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Marianne Pinotti
Secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo,
ela é médica ginecologista e mastologista, e teve no pai, José Aristodemo Pinotti, já falecido,
a grande inspiração para aliar também a sua atividade clínica à política

P

aulista de Campinas/SP,
Marianne Pinotti é casada
e tem duas filhas. Dona de
uma carreira em que seguiu
os passos do pai que, além
de dirigir uma conceituada clínica médica,
foi secretário estadual de Educação em
São Paulo, na gestão Franco Montoro. Ele
ainda foi secretário de Saúde na gestão
do governador Orestes Quércia, secretário
municipal de Educação do prefeito José
Serra e secretário especial da Mulher, com
o prefeito Gilberto Kassab. José Pinotti
ainda concorreu ao cargo de prefeito de
São Paulo, em 1996.

Fotos: SMPED Divulgação

Marianne, seguindo esse mesmo caminho, também aliou a atividade em consultório com a experiência de dirigir o depar-

tamento de mastologia do Hospital Pérola
Byington, uma referência no atendimento
à mulher na capital paulista, e a atividade
pública como titular da Secretaria da Saúde
do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP,
na grande SP. Ainda entrou para a política,
sendo candidata a vice-governadora de São
Paulo em 2010, na chapa de Paulo Skaf, e a
vice-prefeita em 2012, na chapa de Gabriel
Chalita.
Ela já está há pouco mais de 2 anos à
frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura
de São Paulo, e hoje, em entrevista exclusiva
à Revista Reação, vai falar um pouco mais
de seus planos e do trabalho da secretaria:
Revista Reação - A senhora já era
uma médica de destaque quando optou por um cargo público como secretária da Saúde em Ferraz de Vasconcelos/SP e depois pela política. O
que a levou a esses novos caminhos ?
Marianne Pinotti - Desde que me
formei médica, em 1993, trabalhei sempre com saúde pública e considerei, desde
o início, a atividade política fundamental
para as pessoas que querem uma vida melhor para toda a sociedade. Acreditava que
poderia colaborar para construir um país
melhor participando de serviços públicos
e da política. Após meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, fui
convidada a dirigir a Mastologia do Hospital
Pérola Byington, onde fiquei por 7 anos,
até assumir a Secretaria de Saúde de Ferraz
de Vasconcelos/SP. Dois anos depois, meu
partido me convidou para ser candidata à
vice-governadora e depois à vice-prefeita.
Após a eleição, o prefeito Fernando Haddad
me chamou para fazer parte do governo
como secretária da Pessoa com Deficiência
e não tive dúvidas em aceitar.
RR - Ao aceitar o cargo de secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida como

enxergava as pessoas com deficiência
e quais eram suas expectativas?
MP - Enquanto médica especializada em
saúde da mulher, atendi muitas mulheres
com deficiência, o que me ajudou a ter
um panorama das muitas necessidades que
essa parcela da população ainda tem para
a sua plena inclusão. Tive também um contato muito próximo com o filho do chefe de
gabinete do meu pai, Otacílio Fernandes. O
menino Bruno, que hoje está com 23 anos,
nasceu com Síndrome de Down e desde sua
infância tenho procurado apoiá-lo na inclusão escolar, social e profissional. O Otacílio,
pai do Bruno, teve outro filho anos depois,
batizado de Samuel, que nasceu também
com Síndrome de Down e foi diagnosticado,
algum tempo depois, com transtorno do
espectro autista. Quando assumi a Secretaria da Pessoa com Deficiência fiz questão
de convidar o Otacílio para ser o chefe de
gabinete da pasta e pedi a ele que trouxesse
os filhos para São Paulo, uma cidade que, ao
meu ver, oferece melhores condições para
a inclusão dos meninos.
O modelo social da deficiência apresenta
esta questão de diversidade e de interesse
público. As barreiras estão na sociedade, no
meio em que vivemos e não na condição da
pessoa. A minha expectativa desde o início
da minha gestão foi a de promover e fortalecer um trabalho articulado com demais
outros órgãos públicos e ouvir sempre o
que sociedade tem a nos dizer. Tenho em
minha equipe pessoas com deficiência física,
auditiva, visual e intelectual. Faço questão
também de participar das plenárias mensais
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com Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência justamente para ter essa troca
com a população. Além disso, tenho visitado
todas as regiões da cidade para estar mais
perto das reais necessidades dos cidadãos.
RR - A senhora tem participado das
edições do programa “Prefeitura no
Bairro”, que reúne diversas secretarias para ouvir a população e resolver
os problemas apresentados. O que as
pessoas com deficiência que já participaram mais reivindicaram ?
MP - Esta tem sido uma experiência
fantástica comandada pela vice-prefeita
Nádia Campeão e o secretário Alexandre
Padilha (Relações Governamentais). A
Prefeitura leva sua equipe para os bairros
mais vulneráveis da cidade para realizar
uma série de ações em atendimentos e
serviços e, principalmente, ouvir da população quais as principais demandas. Nós
da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida temos
levado orientações técnicas e jurídicas, intérpretes de Libras e divulgação dos programas municipais para as pessoas com
deficiência. Tenho aproveitado também a
minha ida para visitar equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social
que trabalham pela inclusão da pessoa
com deficiência. Já estamos na 8ª edição do programa Prefeitura no Bairro e o
que mais temos recebido de reivindicação
é por calçadas em melhores condições,
acessibilidade em serviços de saúde e programação cultural inclusiva. Sabemos que
estamos avançando em todas essas áreas,
mas temos plena consciência que ainda
há bastante trabalho pela frente.
RR - O “Plano São Paulo Mais
Inclusiva” foi lançado em dezembro
de 2013, só depois que a Prefeitura
assinou o termo de adesão ao Plano
Nacional dos Direitos das Pessoas com

Deficiência - Viver Sem Limite, com o
governo federal. O que essa adesão
beneficiou os paulistanos ?
MP - O São Paulo Mais Inclusiva é nome
que demos ao Plano Municipal de Ações Articuladas para as Pessoas com Deficiência, construído conforme as diretrizes e metodologia
do Viver Sem Limite. Antes de 2013, a cidade
de São Paulo era beneficiada com ações do
Plano Nacional apenas na área da Educação e
deixava de receber recursos fundamentais em
outras áreas. Graças a essa adesão, pudemos
criar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa
com Deficiência, com a vinda de investimentos federais para a implantação dos Centros
Especializados em Reabilitação – CER, por
exemplo. Destaco também os investimentos
para a construção das Residências Inclusivas,
já temos três em funcionamento e outras
sete em implantação, e o apoio da Secretaria
Nacional para a implantação da Central de
Interpretação de Libras, a CIL. Além dessas
ações concretas, a adesão ao Viver Sem Limite
contribuiu para qualificarmos as ações voltadas
às pessoas com deficiência que já estavam em
andamento de forma isolada em cada uma
das Secretarias. Assim, conseguimos otimizar
a gestão, evitando sobreposição de recursos
e programas, e potencializar o impacto de
cada ação.
RR - Quais os principais conceitos desse plano e quais os pontos já
cumpridos ?
MP - O plano municipal, por ser uma
vertente do Viver Sem Limite, está alicerçado na Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência. Entre as
suas diretrizes, estão um sistema educacional inclusivo, acessibilidade nos meios de
transporte e em equipamentos de saúde,
ampliação do acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, às políticas
de assistência social, à habitação adaptada, à tecnologia assistiva e a toda a cidade,
desfrutando dos bens e serviços que ela

dispõe. Já avançamos em diversas ações
para cumprir as diretrizes postas. Ao lado do
prefeito Fernando Haddad, anunciamos no
dia 15 de maio a construção e reforma de 1
milhão de metros quadrados de calçadas em
São Paulo. A maior parte das obras será em
regiões vulneráveis da cidade, onde ainda
nem existe calçamento. Se somarmos com
as rotas de acessibilidade que já estão em
implantação nas vias de grande circulação,
teremos entregues ao final desta gestão cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de
novas calçadas, fato sem precedentes na história da cidade. Foram capacitados mais de 8
mil docentes da rede municipal na perspectiva da educação inclusiva, ampliamos em
93 % o número de professores de apoio e
acompanhamento à inclusão e aumentamos
em 24,5 % a quantidade de salas de recursos multifuncionais. A frota de ônibus, que
tinha 59 % dos veículos acessíveis na gestão
passada, já está em 82 %, e chegaremos a
100 %. Ampliamos o Serviço Atende com a
utilização de táxis acessíveis e a inclusão de
pessoas com autismo e surdocegos como
público-alvo para o transporte porta a porta.
Além disso, destaco também que as Viradas
Esportiva e Cultural contam com atrações
inclusivas, fato inédito na cidade.
RR - Quais são as propostas a serem atingidas a médio e longo prazo ?
MP - Ainda neste semestre lançaremos
uma consulta pública para que a população,
principalmente aquela que possui deficiência
visual, possa definir quais são as rotas prioritárias para a instalação de 125 semáforos sonoros na cidade. Estamos priorizando trajetos que
fazem a ligação entre o sistema de transporte
e os serviços públicos. Os equipamentos serão
instalados no segundo semestre de 2015 e em
2016. Uma novidade que teremos também
é a efetivação da Central de Interpretação de
Libras, a CIL, que oferecerá um atendimento diferenciado às pessoas com deficiência auditiva
e surdas por meio de tradução/interpretação
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muito mais como formuladora de políticas. Já no município as ações
são mais diretas, é nossa missão a implantação de políticas públicas, a
maioria das entregas é o município que faz, e é assim que tem que ser !

de Língua de Sinais, e às pessoas surdocegas com o serviço de guia-interpretação no acesso a serviços públicos na cidade de São Paulo. A
grande diferença para a CELIG, que existia antigamente, é a tecnologia
mais moderna que permitirá à pessoa com deficiência auditiva que
estiver utilizando um serviço público acessar um aplicativo para smartphones e tablets, ou ainda um computador para fazer uma videoconferência com o intérprete. A CIL estará em pleno funcionamento até
agosto, com 21 profissionais que farão o atendimento virtual, presencial
na sede da Central ou in loco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
Junto com a primeira-dama Ana Estela Haddad, que coordena
a política municipal para o desenvolvimento da Primeira Infância,
estamos desenvolvendo projeto muito legal, chamado de ‘Quem
Cuida Também se Cuida’, voltado às mães e cuidadoras de pessoas
com deficiência. Em longo prazo nossa meta é que todos os equipamentos públicos municipais tenham plena acessibilidade, incluindo
aqueles em edificações mais antigas. Sabemos que o desafio é
enorme e complexo e uma gestão de quatro anos não conseguirá
resolver questões de décadas, mas estamos construindo os mecanismos para que isso seja alcançado no menor tempo possível.
RR - Em que medida o panorama econômico do País,
neste momento, pode impactar os projetos de sua pasta ?
MP - Contamos com a sensibilidade do prefeito Fernando
Haddad e os projetos cruciais da Secretaria, como a implantação
da CIL, não foram impactados e seguirão o cronograma previsto.
RR - Como tem sido a articulação da Secretaria com a
esfera estadual ?
MP - Temos um bom contato com a gestão estadual, que funciona

RR - E a relação entre a Secretaria e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência ? Quais os principais pleitos
apresentados pelos conselheiros ?
MP - A boa relação entre os dois órgãos é essencial para que
as ações da Prefeitura sejam assertivas na promoção da inclusão. O
Conselho tem o papel fiscalizador e também é fundamental para trazer
ao Executivo as principais demandas das pessoas com deficiência.
Faço questão de participar das plenárias mensais e recentemente as
discussões se concentraram em aperfeiçoar o regulamento do Serviço
Atende. Outra questão bastante debatida nas reuniões é a fila para as
unidades habitacionais adaptadas. A lei estipula uma reserva de 3 %
dos imóveis entregues e temos trabalhado para que esta porcentagem
seja até maior. Neste primeiro semestre apoiamos o Conselho na organização da III Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, nos
dias 30 e 31 de maio, com a temática principal sobre a transversalidade
na política voltada à pessoa com deficiência.
RR - Aproveite para deixar uma mensagem aos leitores
da Revista Reação.
MP - Existe um lema entre as pessoas com deficiência que diz
“nada sobre nós, sem nós”. Por eu não ter uma deficiência, recebi algumas críticas quando meu nome foi anunciado para assumir a pasta.
A dúvida que existia era se eu teria a sensibilidade necessária para
assumir essa responsabilidade e tocar este desafio. Passados 2 anos
e meio que estou à frente da Secretaria posso dizer que jamais deixei
de ouvir o que as pessoas com deficiência têm a dizer. Meu gabinete
está sempre à disposição para receber novas ideias e críticas. Utilizo
também bastante as redes sociais para essa troca de informações e
feedback. Sempre me posiciono também, dentro e fora da Prefeitura,
para uma mudança de atitude necessária ao poder público, às empresas
e à sociedade em geral para que as barreiras ainda existentes sejam
eliminadas. Temos ainda pouco mais de um ano para a conclusão do
mandato e tenham a certeza de que, a cidade que deixaremos, será
mais inclusiva do que a que pegamos.

Super Campanha de
Joelhos Eletrônicos

Descubra o prazer de viver intensamente
todos os momentos
As mudanças cotidianas surgem rapidamente e você precisa
estar confiante, com agilidade e segurança para transformar o
seu destino.

Uma grande caminhada começa com um pequeno passo e por
isso a Ottobock compartilha do seus sonhos e promove a maior
campanha para sistemas transfemorais eletrônicos (3E80 e
C-Leg combinados com o pé em carbono Trias).

Oferta por tempo limitado até 31/07/2015

Procure sua ortopedia técnica e consulte sobre as
condições imperdíveis dos joelhos eletrônicos Ottobock.
comercial@ottobock.com.br | www.ottobock.com.br

Imagens ilustrativas.

O futuro é agora e se apresenta com muita tecnologia
e design para você!
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coluna especial

por Romeu Kazumi Sassaki

Movimento de vida independente
em ações inclusivistas

A

PARTE 2

Parte 1 deste artigo iniciou a linha do tempo do
movimento de vida independente no ano de
1933 e chegou até o ano de 1988.
Assim, a Parte 2 continua a apresentar a linha
do tempo a partir de 1989.

1989 – República Tcheca: Organizados os primeiros centros
de vida independente (CVIs).
1989 – Grã-Bretanha: Estabelecidos 12 CVIs e 90 serviços
de atendentes pessoais.
1990 – Europa: Formada a Rede Europeia de Vida Independente (ENIL, na sigla em inglês).
1990–1995 – Alemanha: Fundado o Instituto de Educação
e Pesquisa em Vida Independente de Pessoas com Deficiência,
oferecendo seminários, reuniões e congressos de pessoas com
deficiência e publicações sobre vida independente.
1990 – EUA: Lei dos Americanos com Deficiência (ADA),
criando amplas proteções aos direitos civis para pessoas com
deficiência, inspiradas na Lei de Direitos Civis de 1964 e na
Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973.
1991 – Suécia: O ativista Adolf Ratzka, no cargo de editor,
lançou em março o boletim internacional Independent Living
DPI Newsletter, uma publicação do Centro de Vida Independente de Estocolmo (STIL, na sigla em inglês) para o Comitê de
Vida Independente da DPI Internacional e para a Rede Europeia
de Vida Independente (ENIL). Nota: DPI é a sigla em inglês da
Disabled Peoples’ International (no Brasil, que faz parte da DPI
desde 1980, é conhecida como Organização Mundial de Pessoas
com Deficiência).
1991 – EUA: O CVI-Berkeley e o World Institute on Disability
realizaram em Oakland/CA o Congresso Nacional de Vida Independente, sob o tema “Vida Independente: Preparação para o
Século 21”, que teve a participação de dois brasileiros.
1991 – Japão: Criado o Conselho de CVIs.
1991 – Holanda: Criada a Rede de Vida Independente da
Holanda.
1992 – Irlanda: Primeiro CVI em Dublin.
1992 – Japão: Primeiro programa de estudos sobre vida independente foi organizado pela Associação Católica de Pessoas
com Deficiência, que passou a acontecer anualmente.
1992 – China: Um workshop sobre o movimento de vida

independente foi incluído pela primeira vez na Assembleia Regional da DPI-Asia/Pacific.
1992 – Japão: Começou o financiamento do programa de
estudo sobre vida independente para Filipinas e Tailândia.
1992 – Filipinas: Aprovada a Carta Magna (RA/7277), apoiando o estilo de vida independente.
1992 – Mundo: A ONU proclamou o dia 3 de dezembro
como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
1993 – Mundo: A ONU adotou as Normas sobre Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência (tradução
autorizada pela ONU).
1994 –Brasil: Fundados o CVI-Maringá e o CVI-Belo Horizonte.
1994 – México: Fundado o primeiro CVI mexicano em Oaxaca.
1995 – Líbano: Primeira conferência regional árabe sobre
vida independente, participando 10 países.
1995 – Brasil: I Simpósio Ibero-Americano de Vida Independente, realizado pelo CVI-RJ.
1995 – Brasil: Fundado o CVI-Santos.
1996 – Brasil: Fundados o CVI-Araci Nallin e o CVI-Curitiba.
1996 – Suíça: Primeiro CVI fundado em Zurique.
1996 – Rússia: Primeiro CVI russo fundado em Novosibirsk.
1996 – Sérvia: Fundado o CVI em Belgrado.
1997 – Estônia: Fundado o CVI em Tallinn.
1997 – Brasil: Fundado o CVI-Campinas.
1997 – Grã-Bretanha: fundado o Centro Nacional de Vida
Independente.
1997 – Bélgica: Aberto o primeiro CVI belga em Flandres.
1998 – Brasil: Formado o Conselho Nacional dos Centros de
Vida Independente (CVI-Brasil).
1998 – Brasil: Fundado o CVI-Niterói.
1998 – Suécia: Fundada a Associação Nacional de Vida
Independente.
1998 – Coreia do Sul: Primeiro seminário Coreia-Japão sobre
vida independente.
ESTE ARTIGO CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO.

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor, autor de livros de inclusão social e
presidente da Associação Nacional do Emprego
Apoiado (ANEA), gestão 2014/2016.

estreia

Programa Viver Eficiente na TV

No dia 17 de maio último, foi a estreia
do Programa Viver Eficiente. Um programa de televisão que tem como objetivo
levar informações e entretenimento sobre o universo da pessoa com deficiência.
Essa foi uma iniciativa da TV Cidade de
Osasco/SP, em parceria com agencia de
modelos Kica de Castro. O programa é
exibido aos domingos às 14hs, pelo canal
15 NET para a região oeste de SP, canal
8 Cabonnet para a cidade de Osasco/SP
e em tempo real pelo site da emissora:
www.tvcidadenet.com.br

A estreia foi com o pé direito: uma
entrevista com editor chefe da Revista
Reação e presidente da ABRIDEF, Rodrigo Rosso. O bate papo do dia 24 de
maio, foi com o ator Giovanni Venturinni, que faz parte do casting da agencia
Kica de Castro e contou como foi sua
trajetória profissional até chegar à sua
contratação pelo SBT. O programa abre
espaço também, para os telespectadores mandarem suas fotos, no quadro
Ver Eficiência e ainda, para mandarem
suas sugestões, através do endereço
eletrônico: vivereficiente@gmail.com.
Inicialmente o programa é apresentado pela modelo Caroline Marques,
a produção é de Adriana Buzelin, o
make de Andre Lima, a edição de Rafael Souza e a direção de Kica de Castro. Curtam a pagina na rede social:
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / Vi v e r Eficiente/1591221091162032
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notas
Ainda ficamos em R$ 70 mil...
Foi prorrogado teto de isenção do ICMS !

O CONFAZ - Conselho Nacional de
Política Fazendária prorrogou a isenção do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para
aquisição de automóveis novos por
pessoas com deficiência. A decisão foi
tomada através de um sistema de decisão virtual, na semana após a reunião
no último mês de abril, que aconteceu
em Goiânia/GO, e gerou a emissão do
Convênio Nº 27/2015. O anterior, de
Nº 38/12, venceria no final de maio.
Com a determinação, o prazo foi prorrogado até 31/12/2015. No final do
ano será marcada uma nova reunião
para discutir o assunto.

Pelas regras do Convênio, toda pessoa com deficiência física, visual, mental
ou autista tem o direito à isenção do
ICMS na hora de adquirir um carro 0KM,
de fabricação nacional, até o valor total
de R$ 70 mil. Havia uma grande expectativa de que na reunião do CONFAZ
esse valor do teto fosse elevado, já que
permanece o mesmo desde 2009, mas
não foi desta vez. Para que a mudança
ocorra, é necessário que os secretários
da Fazenda de todos os estados aprovem por unanimidade a mudança.
O próprio secretário Nacional de
Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Antônio José Ferreira, que
esteve em São Paulo/SP na abertura
da REATECH 2015, em abril último, afirmou ter enviado correspondência ao
CONFAZ ainda neste ano pedindo que
o teto seja aumentado, inclusive como
reivindicação do Conselho Nacional CONADE.

Congresso debate Síndrome de Williams em São Paulo

O 7º Encontro Brasileiro de Síndrome
de Williams e o 1º Workshop Internacional da Síndrome de Williams está
marcado para o período de 30/10 a
02/11, no São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center, antigo Centro de Exposições Imigrantes, na capital paulista.
Com promoção da Associação Brasileira
da Síndrome de Williams (ABSW), estão previstas palestras de pesquisadores
brasileiros e internacionais, oficinas e
recreações para os indivíduos com a
síndrome. Haverá também um dia dedicado às associações de pais de Willia-

ms do Brasil e de quinze países, entre
eles, Chile, México, Cuba, EUA, Inglaterra,
França Portugal, Espanha e Rússia. O
grupo terá um espaço para trocar suas
experiências. O evento é destinado aos
pais, associações, profissionais da saúde
e pesquisadores, entre outros interessados no tema. O presidente do evento
será o diretor científico da ABSW, professor Danilo Moretti-Ferreira, do Instituto
de Biociências da Unesp de Botucatu/SP.
As inscrições podem ser feitas
a partir de julho, pelo site da ABSW:
www.swbrasil.org.br

Prêmio enfoca Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA)

Até 01de julho próximo, estão
abertas as inscrições para premiação de pesquisas sobre a terceira
doença neuromulcular degenerativa e progressiva mais frequente
no mundo, decorrente da morte
dos neurônios motores. A iniciativa é do Instituto Paulo Gontijo,
membro da Aliança Internacional
de ELA, com parceria da MND Association, da International Alliance
of MSD/ALS Association e da European Network for the Cure of
ALS. Podem concorrer ao prêmio
jovens pesquisadores de até 40
anos, de qualquer nacionalidade,
conforme regulamento disponibilizado no site do Instituto (www.
ipg.org.br/premioPG/). O Prêmio
PG – ELA está em sua sétima edição e é o único entregue por uma
entidade brasileira à comunidade
científica internacional. O autor da
pesquisa apresentará o trabalho
vencedor e receberá um prêmio
de US$ 20 mil e uma medalha
de ouro, que serão entregues na
abertura do 26º Simpósio Internacional de ELA/DNM, marcado
para 11 de dezembro de 2015,
em Orlando/EUA, considerado a
maior conferência anual clínica e
científica sobre o tema. Em dezembro 2014, a 6ª edição entregou, na Bélgica, o prêmio para a
pesquisadora Clotilde Lagier-Tourenne, M.D.Ph.D e professora do
Departamento de Neurociências
da Universidade de San Diego,
nos Estados Unidos. A pesquisa
dela foi no sentido de foi identificar estratégias terapêuticas a
fim de corrigir os genes ligados
à doença.

associações
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Urece Esporte e Cultura: entidade leva
esportes para cegos no Rio de Janeiro

O

nome Urece Esporte e Cultura pode até soar um pouco estranho, parece uma
sigla, mas seus fundadores
garantem que não é. No
site – www.urece.org.br/site - explicam
que é “um nome próprio, surgido entre os
atletas de futebol como sinônimo de raça,
vontade, entrega. Quando a associação estava sendo criada, em uma incubadora de
empresas em 2004, o nome surgiu quase
como uma imposição deles, que queriam
ver confirmado na denominação da nova
associação o seu anseio de competirem
por uma entidade que os respeitassem e
ouvissem”.
A ideia dos 8 atletas e treinadores que
começaram o projeto era justamente montar uma organização em que os atletas
fossem protagonistas dentro e fora da quadra, tomando decisões e pensando em
soluções para os próprios desafios. “Os
fundadores da Urece buscavam mostrar
que o esporte não era um fim, e sim um
meio para que pessoas com deficiência
visual pudessem alcançar autonomia e
cidadania”, explica o gerente de Relações
Institucionais, Gabriel Mayr.

Com ele concorda o primeiro e único
presidente da entidade até agora, Anderson
Dias, atleta do Futebol de 5 e campeão
paralímpico em 2004, em Atenas: “Apesar dos atletas de ponta, vemos o esporte
como um grande veículo de integração na
sociedade”, argumenta. Ele diz que a prática
ajuda a ver que a deficiência não é o fim.
Muitas pessoas que chegam à instituição
são superprotegidas pela família e a participação esportiva ajuda também no contato
com outras realidades.
Mayr afirma ainda que o esporte traz
inúmeros benefícios para pessoas com
deficiência visual. “Além da melhora cardiovascular, que a prática esportiva traz a
todos, este grupo tem impacto positivo nas

capacidades de orientação e mobilidade,
fundamentais para o dia a dia, além de
benefícios sócio afetivos, pela participação
em um grupo formado por pessoas com
condições iguais/similares, experiências
de vitórias e derrotas esportivas”, garante
Mayr. “Durante o esporte, as emoções e as
habilidades físicas são levadas ao extremo,
sempre buscando melhores resultados, e
as habilidades diárias são normalmente
beneficiadas por esta melhora”, ressalta.
Hoje são oferecidos Futebol de 5, Goaball, Natação e Atletismo. Muita gente confunde os dois primeiros mas o Futebol de
5 é uma adaptação do futsal convencional,
enquanto o Goaball foi desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência depois da Segunda Guerra Mundial. São mais
de 50 atletas participantes, entre homens
e mulheres, com idades variando de 16 a
45 anos. Há uma sede administrativa na
região central da capital carioca, enquanto
as atividades esportivas utilizam espaços
de parceiros nos bairros do Caju, na Tijuca
e também no centro do Rio, já que não há
ainda uma sede esportiva própria.
Todas as atividades são gratuitas. O financiamento é obtido por diversas formas,
com projetos via lei de incentivo, patrocínios, eventos especiais e o “Torcedor de
Primeira”, campanha para pessoas físicas
que queiram contribuir mensalmente com
as atividades da instituição.
A entidade se orgulha de seus membros: “temos diversos atletas que participaram e participam de competições de
alto rendimento. Além do Anderson, Felipe
Gomes e Jhulia Karol são medalhistas de
ouro e bronze, respectivamente, no atletismo em Londres, 2012; Filippe Silvestre,
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medalhista de prata no Goalball, também em Londres, além de
vários atletas nas seleções”, conta o gerente.
Um outro feito que Mayr gosta de destacar é a criação do
primeiro time feminino de futebol para mulheres cegas. Em
2007, a Alemanha começava a desenvolver o futebol para cegos e as equipes tinham homens e mulheres. “Pessoalmente,
achei aquilo fantástico e comecei a pensar em montar equipes
femininas. Em 2008, enquanto fazia mestrado na Europa, fiz a
primeira clínica de futebol para mulheres cegas na Alemanha.
No ano seguinte, esse mesmo pessoal convidou a Urece para

participar de uma competição mundial e montamos nossa primeira equipe, que sagrou-se campeã com a jogadora Marta
como madrinha”, conta Mayr.
A equipe, infelizmente, não conseguiu continuar porque não
há competições no Brasil e o futebol feminino, segundo ele, ainda
é um tabu, ainda mais para mulheres com deficiência. “Esse é um
grande sonho e estamos trabalhando para dar continuidade ao
esporte. Recentemente, uma equipe parceira na Argentina criou
um grupo e há mulheres jogando na Alemanha e na República
Tcheca também”, comenta.
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Lei Brasileira de Inclusão está no Senado!

A

té o fechamento desta edição da Revista Reação, o
projeto que já passou pela
Câmara Federal, continuava
em exame na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado, e tem o senador
Romário (PSB-RJ) como relator.
De acordo com informações da Agência
Senado, o texto foi analisado pela Consultoria Legislativa (CONLEG) da casa, que constatou avanços no substitutivo da Câmara
dos Deputados (SCD 4/2015) ao projeto
de lei originário do Senado (PLS 6/2003),
do senador Paulo Paim (PR/RS), que trata
do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O trabalho coordenado pelo consultor
legislativo Felipe Basile, da área de Direitos
Humanos e Cidadania, considerou que,
uma das inovações tidas como “mais louváveis” – e em sintonia com os termos da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência – é o reconhecimento
de que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. “São a falta de
discernimento e a incapacidade de manifestar a vontade, e não a deficiência, que
devem limitar a capacidade civil”, atesta o
documento.
Esta perspectiva de autonomia e independência é que teria levado o substitutivo a estabelecer a garantia dos seguintes
direitos para a população com deficiência:
casar, ter vida sexual ativa e acesso a meios
reprodutivos, constituir família. Outra novidade elogiada pela CONLEG foi assegurar o
respeito à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência.
A criação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro
Inclusão) foi outro dispositivo novo consi-

derado importante pelos consultores. Trata-se de um registro público eletrônico - a ser
administrado pelo governo federal – que
irá permitir não apenas a identificação e
caracterização socioeconômica das pessoas
com deficiência, como também barreiras
que impeçam o acesso a seus direitos.
O substitutivo da Câmara foi considerado relevante ainda, entre outros aspectos,
por estender às pessoas com deficiência
o direito de serem votadas; por inserir os
obesos na classificação de “pessoa com
mobilidade reduzida”; por propor o reconhecimento legal da atuação do “atendente
pessoal” - pessoa que assiste ou presta
cuidados básicos e essenciais à pessoa
com deficiência em suas atividades diárias.
Os consultores do Senado também
apontaram aspectos negativos, por exemplo, na mudança feita ao dispositivo do PLS
6/2003 que estabelecia 5% das vagas em
estacionamentos públicos e privados para
veículos conduzidos ou que transportem
pessoa com deficiência. O substitutivo
restringe essa reserva de vagas em estacionamentos às pessoas com deficiência
que apresentem comprometimento de
mobilidade. Com a redução no rol de beneficiários, propõe que esta parcela caia
de 5% para 2% do total de vagas. Três
motivos foram apresentados pelos consultores para rejeitar a medida: 5% de vagas
especiais já seria um número reduzido;
há atualmente muito desrespeito em sua
ocupação; pessoas com deficiência sem
comprometimento de mobilidade também
poderiam necessitar deste acesso especial
nos estacionamentos.
Ainda em relação a estas vagas especiais, o estudo da CONLEG recomenda a
reinserção de dispositivo do PLS 6/2003
– eliminado pelo substitutivo da Câmara
– que classifica como infração “gravíssima” seu uso irregular. O desrespeito seria
punido com multa e remoção do veículo
estacionado indevidamente.
O CONLEG desaconselhou ainda a manutenção de dispositivo do SCD 4/2015 que cria
o auxílio-inclusão para pessoas com deficiência

moderada ou grave. Sem valor definido, esta
ajuda financeira seria devida a quem recebe
ou tenha recebido, nos últimos 5 anos, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que
exerça atividade remunerada que a enquadre
como segurado obrigatório da Previdência Social. Na avaliação dos consultores do Senado,
“esse dispositivo está mal redigido, não supre
o critério de renda e é confuso”.
Algumas mudanças à parte do Código
Civil (Lei Nº 10.406/2002) que trata da
interdição e curatela foi outro aspecto criticado no substitutivo da Câmara. Reservas
também foram estendidas aos dispositivos
do SCD 4/2014 que relacionam os sujeitos
a serem reconhecidos por incapacidade absoluta ou relativa para exercer atos da vida
civil. A recomendação foi de se rejeitar estas
alterações e tratar o assunto posteriormente
em projeto de lei específico.
Vamos aguardar o desenrolar dos fatos
sobre a LBI nos próximos dias... a expectativa de todos e principalmente da comunidade das pessoas com deficiência, é que
ainda até o final do primeiro semestre a LBI
seja aprovada no Senado e consiga seguir
e ser sancionada pela presidente Dilma.

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA !
A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) acaba de
aprovar no dia 03 de junho, o projeto de
criação da LBI - Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência. Como a proposta
já passou pela Câmara, agora falta apenas
a votação pelo Plenário do Senado, prevista
para o dia 10 de junho. Isso antecede o
envio para a sanção presidencial. O projeto
ganhou, em Plenário, urgência na tramitação. Portanto, esse era o panorama até o
fechamento dessa edição da Revista Reação. Pode ser que no momento em que
você lê essa notícia aqui na revista, a LBI já
tenha passado pela votação no Plenário e
já tenha seguido para sanção da presidente
e quem sabe, até já tenha sido assinada e
esteja em vigor... Vamos torcer para isso !!!
Em nossa próxima edição (julho/agosto)
certamente traremos mais novidades sobre
a LBI... Aguardem !

por Marta Gil

O

olhar inclusivo

Discovery: o primeiro jogo
corporativo sobre Inclusão

Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas criou o
DISCOVERY: modo lúdico e diferente de lidar com
a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho,
em parceria com a empresa Fabiano Onça Games,
responsável pela arquitetura, apresentação gráfica e
licenciamento do jogo.
A ideia nasceu da necessidade de desenvolver uma ferramenta
inovadora para impulsionar e fortalecer o processo da Inclusão nas
empresas. Jogos corporativos têm sido utilizados com bons resultados.
Então, por que não fazer um sobre a Inclusão ?
O ineditismo vem da escolha do tema, do processo de construção
do conteúdo e da forma de aplicação do “DISCOVERY - Porque a
inclusão é descoberta constante”.
O jogo tem 23 cases verídicos, relatados por pessoas com vários
tipos de deficiência. Após dois pré-testes, o lançamento foi durante a
Reatech 2015, no estande do SINCOVAGA - Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios/SP.
O DISCOVERY se propõe a abrir janelas, arejar conceitos e ampliar
horizontes. O foco vem da perspectiva das pessoas com deficiência:

são elas que trazem exemplos da vida como ela é.
O jogo faz parte da Metodologia Amankay de
consultoria. Ele é aplicado em um workshop de
3 a 4 horas de duração, que visa contribuir para remover barreiras
atitudinais em relação às pessoas com deficiência, fortalecer a Cultura
da Inclusão e o sentimento de empatia.
Sua aplicação torna o trabalho da consultoria mais efetivo. As mudanças de postura dos participantes também são mais duradouras. O
trabalho é mais profundo.
Com base no conteúdo levantado pelos participantes durante o
jogo, que traduz suas concepções individuais e também a cultura institucional, é possível desenhar desdobramentos e propor alternativas
que atendam às demandas da empresa.
Saiba mais: https://www.facebook.com/amankayinstituto?fref=ts
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; associada da Ashoka Empreendedores Sociais
e membro do Conselho Curador do Instituto Rodrigo Mendes. 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. E-mail: martaalmeidagil@gmail.com
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Frente Parlamentar da PcD tem
novos nomes e nova direção !

D

epois das Eleições de 2014, houve uma grande mudança na composição das bancadas da
Câmara Federal e do Senado. Por causa disso,
também mudaram os participantes e a direção da
Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com
Deficiência, que reúne deputados e senadores de vários partidos.
No início de maio, foram conhecidos os novos nomes da
direção. São eles:
Presidente - deputado federal Otavio Leite (PSDB/RJ);
Secretária - deputada federal Carmen Zanotto (PPS/SC)
Coordenador - deputado federal Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
Coordenadora - deputada federal Mara Gabrilli (PSDB/SP)
Ao todo participam da Frente Parlamentar das PcD, 233
deputados federais e 3 senadores. O
grupo está aberto para novas adesões e,
segundo o presidente, a ideia é buscar
mais apoio no Senado.
Otávio Leite, atual presidente, é ve-

lho conhecido do movimento das pessoas com deficiência, atuando na causa durante toda sua longa trajetória política. Recém
empossado com presidente da Frente, ele elogiou o trabalho da
Frente na legislatura anterior, presidida
pela então deputada federal Rosinha
da ADEFAL, que não foi reeleita. “Ela
cumpriu um belo papel. A presidente
organizou vários seminários e eventos. Aprovamos algumas propostas em
medidas provisórias para a diminuição
de tributos sobre órteses e próteses, por exemplo. Fizemos um
grande esforço e tivemos avanços. A bandeira ficou mais visível
no plenário”, afirma.
Na Câmara, este ano, pela primeira vez, foi instituída uma
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência (CPD), na mesma dimensão regimental das demais
comissões da Casa, fato que o deputado considera um avanço.
“Antes, nós imaginávamos que todas as outras comissões dedicariam uma parte do seu tempo para cuidar dos temas relativos
à pessoa com deficiência como: Comissão de Educação, edu-

política
cação especial. No Transporte, a de transporte adaptado... No
Desenvolvimento Urbano, a parte de urbanismo e adaptação
de logradouros... Mas, no fundo, chegou-se à conclusão de que
através de um espaço político exclusivo nós produziríamos mais
resultados”, explica Leite.
Para ele, não é que as comissões permanentes devam deixar
de realizar os debates sobre a causa da pessoa com deficiência.
Elas precisam continuar atuando, mas com a nova comissão, foi
aberto um espaço concreto para convocar autoridades, ministros,
fazer debates, propor projetos e ter emendas orçamentárias.
“Isso fortalece a causa, que é o que interessa”, considera Leite.
Ele explica que a Comissão não se choca com a Frente, que é
um movimento, enquanto a primeira é um órgão oficial da Câmara. “Esse movimento está dentro da comissão também, mas ele
extrapola, age muito no Plenário. Recentemente, por exemplo,
quando a medida provisória do ajuste fiscal pretendia retirar o
direito da pessoa com deficiência que é pensionista de poder
trabalhar concomitantemente, nós gritamos e conseguimos
evitar essa barbaridade. Esse foi um trabalho, essencialmente,
desenvolvido pelos deputados da Frente”, conta Leite.
O deputado afirma que um dos principais trabalhos do grupo
a partir de agora será o de se concentrar na fiscalização do que
faz o poder Executivo e dos gastos que são verdadeiramente

executados. “Muitas vezes, existe uma autorização para gastar
um valor maior do que efetivamente é aplicado. Então, esse
papel de fiscalização do poder Executivo é fundamental”, garante.
Também serão buscadas dotações orçamentárias para os
programas que realizam adaptações nas cidades, para a compra
de equipamentos mais sofisticados, investimentos em educação
e na geração de emprego, bem como na qualificação profissional, outro tema que a Frente pretende ter uma dedicação ainda
maior. O grupo também acompanhará de perto a tramitação da
Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência que está
no Senado.
“Eu me sinto profundamente honrado em ter sido escolhido
para presidir a Frente, em um espaço com parlamentares extremamente competentes, como os deputados: Mara Gabrilli,
Eduardo Barbosa, Carmen Zanotto, Geraldo Resende, Mandetta
e tantos colegas que estão aptos, assim como os senadores:
Romário, José Serra, Paulo Bauer, e vários companheiros que,
acima dos partidos, defendem a inclusão, o respeito e a dignidade para as pessoas com deficiência”, afirma Leite. “Ao longo da
minha trajetória, eu sempre tive um apoio político muito grande
e uma preocupação de contribuir ao máximo com essa bandeira.
Espero que possamos alcançar belas vitórias. É processo, é luta,
o que não podemos é relaxar!”, conclui.
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Programa de inclusão profissional
se espalha por 8 estados !

N

ascido em 2013, o Projeto Vida Plena de Inclusão
Profissional foi idealizado pela Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), que tem 118
anos de atuação, com o objetivo de se tornar um
assunto cotidiano e estratégico para a instituição.
Desse modo, as oportunidades de trabalho abertas nas cidades
onde a entidade está instalada ficaram mais visíveis para que as
pessoas com deficiência possam se candidatar.
A ACSC é uma entidade filantrópica que gere 34 instituições
nas áreas de saúde, educação e assistência social em 8 estados:
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Mato
Grosso, Goiás e Santa Catarina. Ao todo, a Associação reúne hoje
cerca de 17,5 mil colaboradores e realiza, em média, 18 milhões
de atendimentos por ano.
“O acolhimento é um valor importante para a ACSC e todos os
profissionais devem se sentir parte de uma equipe, independente
de terem ou não deficiência, por isso deixamos de tratar o tema
como uma obrigatoriedade legal, para tratá-lo como prática de
gestão de pessoas. Integração e desenvolvimento são características relevantes de nossa instituição
e o programa ajuda as pessoas com
deficiência a perceber essas características ao virem trabalhar conosco”, explica Elizabeth Cerqueira
Leonetti, diretora corporativa de
Gestão de Pessoas e Comunicação.
Não há uma política de cargos
pré-definidos. De acordo com a
diretora, o movimento é o contrário: “buscamos pessoas que
atendam aos requisitos daquela

oportunidade, independente se possuem ou não algum tipo
de deficiência”, informa. A instituição considera que é fundamental permitir o acesso a todos. A vaga é aberta e, se houver
uma pessoa com deficiência com perfil apropriado à posição,
ela participa do processo. “Nosso cuidado está em assegurar
que o profissional tenha a acessibilidade que necessita para
o exercício de suas atividades. Isso mostra o respeito ao
profissional que está se candidatando”, complementa.
Todos os contratados na ACSC passam por acompanhamento, onde é observada sua integração com a equipe e
adaptação. “Não diferenciamos esse aspecto no que se
refere a pessoas com deficiência, pois partimos do entendimento que, se fizermos iniciativas apenas às pessoas com
deficiência, ao invés de incluirmos, podemos provocar uma
percepção inversa”, explica a diretora.
Atualmente, a ACSC tem 450 colaboradores com deficiência em diferentes cargos e áreas. Nos últimos 2 anos,
houve um crescimento de 5 mil funcionários e, devido à Lei
de Cotas, que exige um número de contratações baseado no
total, a entidade está trabalhando para contratar mais 400
pessoas com deficiência para totalizar os 850 profissionais
previstos pela legislação. “A maioria dos profissionais com
deficiência de nossa instituição está conosco há mais de 3
anos. Isso, para nós, reforça a percepção de que estamos
no caminho certo da inclusão e que ausência de blindagem
especifica torna o ambiente favorável a todos, transparecendo na prática alguns dos valores da ACSC, como respeito e
credibilidade”, analisa a diretora.
“O nosso grande desafio tem sido identificar profissionais
com qualificação nas áreas da Saúde, Educação e Assistência
Social”, conta a diretora. “Exemplificando: nossa maior área de

empregabilidade

atuação é a Saúde e há pouca oferta de pessoas com deficiência
com formação técnica exigida como enfermeiros, por exemplo.
Outro aspecto é o interesse dos profissionais em trabalhar no
regime de escala comum à área hospitalar”.
Como forma de intensificar a procura por profissionais, a
ACSC já foi três vezes à Reatech, feira em São Paulo especializada no segmento. Na última edição, em abril, a participação
foi maior, investindo em um estande amplo e com acessibilidade para atendimento adequado aos visitantes. “Na Reatech
buscamos mostrar ao público visitante quem somos e o que
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fazemos. Internamente, aproveitamos a oportunidade para
mobilizar nossos colaboradores que atuaram como voluntários
durante a feira. Desde a 1ª edição em que participamos, em
2013, percebemos que os voluntários saem mais engajados
com o tema da inclusão e, a cada ano, observamos que alguns expandem a experiência com a família e amigos. Esse
ano, em especial, tivemos um crescimento da participação
de voluntários e seus familiares. Esse cenário nos ajuda a
construir um ambiente ainda mais favorável para a inclusão”,
analisa Elizabeth.
A avaliação do Projeto Vida Plena indica que o tema está
na agenda, presente no Conselho de Administração, Comitê
Executivo e no Comitê de Gestão de Pessoas. “Acreditamos
que esse foi o maior ganho da caminhada até aqui: colocar o
tema dentro de uma pauta estratégica. Nosso foco continua
sendo identificar oportunidades para, além de contratar, tratar
a inclusão como prioridade – tanto olhando para nosso público interno quanto para as comunidades nas quais estamos
presentes. Isso traduz o compromisso da Associação de cuidar
da vida”, garante a diretora.
Para os interessados nas vagas oferecidas, há um link no
site da entidade que mostra todas as oportunidades de emprego nas 34 casas administradas pela associação e para a
administração corporativa: www.vagas.com/acsc.

ALGUNS DOS TEMAS ABORDADOS
• Os benefícios dos programas e ações de diversidade para
a organização
• Valorização das pessoas: O conceito de gestão inclusiva
• Gestão de Pessoas: Do recrutamento e seleção à retenção
destes talentos. Como garantir uma gestão eficaz de todo
processo?

Na última década, as empresas têm investido cada vez mais em
programas de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência.
Muito além de cumprimento das leis vigentes as organizações buscam

• A sensibilização dos colaboradores e líderes para o
sucesso das iniciativas de inclusão
• Como preparar e adaptar sua empresa para receber os
profissionais com deficiência

alternativas para agregar valor à sua marca.
O Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão tem como objetivo apoiar
as empresas a construírem ambientes voltados à diversidade, além de
apresentar como esta questão deve estar alinhada aos objetivos
estratégicos das organizações e a responsabilidade social.

PATROCÍNIO GOLD

EMPRESA PARCEIRA

INSCREVA-SE

Valores especiais para grupos!

Telefone: (11) 2387-0111 Email: angela@ckzeventos.com.br
Site: www.plataformadiversidade.com.br

PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO

APOIO
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trabalho

por Lisyane Motta

Projeto sobre terceirização afronta
Convenção dos Direitos
das Pessoas com Deficiência

A

terceirização proposta
no PL Nº 4330/2004,
que passou pela Câmara
Federal e está em apreciação no Senado, além
de afrontar a Convenção dos Direitos
das Pessoas com Deficiência da ONU,
adotada pelo Brasil, é inconstitucional.
De acordo com o ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, o gozo e o exercício de direitos pelos trabalhadores e o
cumprimento de inúmeros deveres da
empresa são condicionados ao cálculo
do número de empregados que ela possui. Dependem, por exemplo, do número de trabalhadores: a constituição das
Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (CIPAS), o Serviço
Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMTS), a obrigatoriedade da exibição do controle de frequência à fiscalização, a aprendizagem
profissional e até mesmo a chamada Lei
de Cotas (Lei Nº 8.213/1991), para a
inclusão das pessoas com deficiência
e reabilitados no mercado de trabalho.
A aprovação da terceirização impor-

tará no esfacelamento do número de
empregados das empresas, ocasionando a perda de unidade do poder de
barganha e da força dos trabalhadores. A fragmentação de categorias de
trabalhadores e de sua representação
sindical trará evidentes prejuízos aos
resultados das negociações coletivas,
com a consequente perda do poder
aquisitivo dos salários, imposição de
jornadas mais longas, maiores riscos
de acidentes, menor responsabilização das empresas, menos fiscalização,
maior lesão ao meio ambiente, além
do aumento das inúmeras espécies de
discriminação, assédio moral, revistas
vexatórias e toda a sorte de mazelas,
das quais os trabalhadores terceirizados
são as maiores vítimas.
Dentro da “caixa de maldades” trazida ao mundo do trabalho pelo PL da
terceirização, uma das mais perversas
será a alteração da base de cálculo do
número real de trabalhadores da empresa na eficácia e cumprimento da Lei
de Cotas.
A Lei 8.213/1991 - política afirma-

tiva para a inclusão das pessoas com
deficiência e reabilitados - se baseia no
cálculo do número total de empregados
para a incidência de percentuais que
variam de 2% a 5% sobre esse total,
destinados a pessoas com deficiência.
Com a liberação da ampla terceirização, é possível prever como as empresas poderão facilmente fraudar as
cotas legais e trazer um retrocesso incalculável para as ações de inclusão de
pessoas com deficiência e reabilitados
no mercado de trabalho.
O PL 4330 é tão nefasto que, além
de atingir a formação profissional dos
jovens brasileiros - em se tratando da
aprendizagem profissional de pessoas
com deficiência - atingirá todos os trabalhadores com deficiência, tanto jovens
quanto adultos, pois não existe para
esses trabalhadores a limitação de idade
para a aprendizagem.
A norma que regulamenta a aprendizagem impõe que as empresas propiciem aprendizagem profissional (5%
a 15%) sobre os trabalhadores cujas
profissões exigem formação prévia. Com
a terceirização, a alteração da base de
cálculo implicará no desaparecimento
ou diminuição de sua incidência e esvaziará as escolas do chamado Sistema “S” (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT,
SESCOOP).
Finalmente, é preciso salientar que
a Convenção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência da ONU foi firmada no
Brasil com o quórum previsto na Emenda Constitucional 45, que lhe conferiu o
status de norma constitucional.
A Convenção prevê ações afirmativas para a inclusão de pessoas com
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trabalho
deficiência no trabalho.
Conforme prevê o artigo 27: “os Estados
Par tes reconhecem
o direito das pessoas com deficiência ao
trabalho, em igualdade
de oportunidades com
as demais pessoas”. De
acordo com o texto,
isso abrange o direito
à oportunidade de se
manter com um trabalho de sua livre escolha
ou aceitação no mercado laboral, adotando
medidas apropriadas,
incluídas na legislação.
Com isso, a norma internacional busca, entre
outras coisas: “promover
o emprego de pessoas
com deficiência no setor
privado, mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação
afirmativa, incentivos e
outras medidas”. Uma
norma infraconstitucional que contrarie a Convenção da ONU, como
ocorre com a terceirização trazida pelo PL Nº
4330/2004, padece de
vício de inconstitucionalidade e, como tal, merecerá ser tratada.

Lisyane Motta é procuradora do trabalho no Rio de Janeiro e coordenadora nacional
de Promoção de Igualdade de
Oportunidades e Eliminação
da Discriminação no Trabalho
do Ministério Público do Trabalho (Coordigualdade).

rio de janeiro

P

por Fábio de Seixas Guimarães

500 dias !
Alguém percebeu ?

ossivelmente, neste instante, lendo o
que escrevo aqui, faltem pouco menos de 450 dias para os Jogos que
acontecem “ paralelamente” à Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Os
tão esperados e comentados “Jogos Paralímpicos”
!!! Você sabia ?
E os preparativos estão acontecendo... Eu estava
lá. Foi no 26 de abril de 2015, quando faltavam
exatos 500 dias para os Jogos Paralímpicos... Estava
eu no meio da massa, no meio da chuva, quando
entrou a música e com ela entraram na Avenida
Atlântica, Praia de Copacabana, pleno coração da
“cidade maravilhosa”, os dançarinos em cadeiras de

rodas, amputados com suas próteses, cegos com
suas bengalas e toda uma galera cheia do gás !
Todos dançaram, agitaram a Avenida, fizeram
loucuras sob os olhares embasbacados dos ditos “normais”... “comuns”... que assistiam a tudo
aquilo de susto, mas também com uma ponta
de orgulho, por saber sim, que seremos muito
bem representados nos Jogos que acontecerão
aqui, dentro do nosso “quintal”...
“Eu não sou cadeirante... mas e se fosse
?”... Mas eu estava ali... Talvez eu não soubesse empinar uma cadeira de rodas, mal sabia empinar uma pipa. Muito provavelmente
não conseguiria ficar de cabeça para baixo
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rio de janeiro
Revista Reação e BLA: um mergulho nas concessionárias de veículos do Rio de Janeiro !
Aos poucos entendo a importância
dada por Rodrigo Rosso – Diretor e Editor
da Revista Reação – e sua preocupação
em fazer com que a INFORMAÇÃO sobre
o universo da PcD circule cada vez mais
no mercado do Rio de Janeiro. Tanto entre
as empresas – comércio e indústria do
setor – como entre as próprias pessoas
com deficiência e seus familiares, entre os
profissionais etc...
Se não bastasse a falta de acessibilidade em inúmeros locais da “Cidade
Maravilhosa” percebo o desinteresse em
melhorar a vida das PcD ou até mesmo
o desconhecimento sobre o assunto em
várias empresas ou instituições por aqui.
Salvo algumas exceções, é claro.
O BLA – Busco de Legados de Acessibilidade – começou em junho 2013,
quando decidi ir para a rua, em uma cadeira de rodas para entender, na pele,
as dificuldades de uma pessoa com deficiência. Desde lá, canso de enumerar
calçadas irregulares, falta de rampas, estabelecimentos inacessíveis, ônibus com
elevadores que não funcionam, somados
às inúmeras irregularidades que vão de
encontro aos direitos de: cadeirantes, cegos, surdos, entre outras tantas PcD ou
com mobilidade reduzida.
Com a parceria da Revista Reação comecei a visitar um nicho bem específico:
as Concessionárias de Automóveis da capital Fluminense. E nelas, também salvo
raras exceções, o desconhecimento e a
falta de respeito imperam.
A PcD tem o direito de comprar seu
automóvel com isenções de impostos.
Um negócio bom para o consumidor PcD
e lucrativo para as concessionárias e montadoras de veículos. Veja, por exemplo,
num universo de 10 Concessionárias de
10 diferentes Montadoras, tanto descaso
e fata de informação por parte daqueles
que atendem os consumidores com deficiência... gente que vive disso, ganha com
isso e deveria ter mais interesse ao menos,
em atender bem os clientes. Observem
o que encontrei nas visitas que fiz e em

conversas que tive pessoalmente em cada
uma delas:
Loja 1 - “Hoje não temos carro competitivo, por isso não temos interesse neste
mercado”, me disse o vendedor de uma
determinada marca.
Loja 2 – “Aqui todos os vendedores
atendem Venda Direta para ‘PNE’ (um
termo que não é mais utilizado há muito
tempo)”, me disse a Recepcionista. Uma
loja que não tem vaga para cadeirantes ou
qualquer identificação que atenda PcD, e
ainda tem uma escada na frente.
Loja 3 – “A vendedora está em atendimento externo”, me disse a Recepcionista.
A loja também não tem vaga para PcD
na frente e a rampa de acesso tinha 2
carros estacionados bem na frente dela,
impedindo a passagem.
Loja 4 – “Ainda não temos uma estrutura, mas vai ter um carro para ‘esse
tipo de cliente’ (como se fossem de outro planeta). Pode pegar este telefone,
aqui da loja e ligar para o ‘fulano de tal’
(vendedor), que ele vai lhe atender neste
caso”, disse a atendente. Nesse caso, pelo
menos, na loja até havia uma vaga para
PcD na frente, mas só.
Loja 5 – “Estamos vendendo muito
pouco. A demora para vir a documentação de São Paulo atrasa tudo e o carro
leva até 3 meses para chegar na mão do
cliente. Além do mais, o teto de R$ 70 mil
dificulta muito a venda”, me disse a vendedora bastante insatisfeita. Nessa loja, há
estacionamento para PcD, mas não tem
nenhuma comunicação dizendo que na
loja atendem o cliente PcD.
Loja 6 – “Vendi 10 carros só este mês
que passou”, disse a mim o vendedor
empolgado. Falei para ele sobre a vaga
para PcD e o símbolo do cadeirante para
mostrar que ali tem venda direta para
PcD... o vendedor justificou, meio sem
graça, dizendo: “Aqui a Diretoria diz que
não precisa não. Eles não dão importância
para isso”.
Loja 7 – “Nosso carro é mais caro...
mas já deu bastante venda”, relatou o

vendedor. A loja não tem estacionamento
para PcD ou símbolo para mostrar que ali
se faz a venda direta para PcD.
Loja 8 – “A loja foi aberta faz 2 anos.
Eu estou na área de Vendas Diretas há
14 anos, então pedi para assumir o
setor. Ninguém acreditava”, conta um
vendedor confiante, feliz com o que faz
e por atender clientes com deficiência.
Ele contou, inclusive, a história de um
cliente cadeirante que, com os olhos
marejados disse a ele um dia, que chegou numa loja da concorrência e o vendedor de lá disse a ele que: “isso a gente
não atende aqui”... Esse vendedor com
quem falei nessa oitava loja visitada,
disse que tinha “o maior prazer” no que
faz. Muito bacana !
Loja 9 – O vendedor estava fora, mas a
loja tinha uma vaga para PcD e um adesivo personalizado da empresa. Porém, não
havia rampa apropriada.
Loja 10 – Faz parte de uma rede de
lojas no Rio, que tem um Programa para
atendimento de Vendas Diretas/Especiais
mais estruturado, com adesivo personalizado na fachada, vaga para PcD e rampas.
A vendedora não estava e não consegui
falar com ela depois pelo telefone que me
informaram, mas parece ser uma empresa
mais estruturada.
De maneira geral, embora algumas
com estrutura para atendimento das PcD,
na sua maioria parece ser um trabalho
ainda pouco profissional, que deveria estar
mais preparado para atender esse nicho
importantíssimo de mercado.
A boa notícia nisso tudo é que a ABRIDEF vai trazer ao Rio de Janeiro o “Treinamento de Vendas de automóveis para
Pessoas com Deficiência” em agosto. O
curso já foi ministrado com sucesso em
SP, BH, Curitiba e vem para o RJ. Fica
minha dica para que as concessionárias
e seus profissionais participem do curso
oferecido pela Assoc. Brasileira das Ind.
e Revendedores de Produtos e Serviços
para PcD e mais, que apliquem o que é
ensinado.

rio de janeiro

equilibrando a cadeira no ar. Nunca fui capaz de dar uma estrela
completa. Gingar ? Balançar a cabeça ? Ah, isso eu tiro de letra, sem
pestanejar. Foi o que fiz... Além de muitos clics, pelo menos isso...
Olha o TOM !.. Clic ! Não o tom da música, muito menos o
Jobim... Era o TOM, o Mascote Paralímpico que veio se juntar
ao grupo para lembrar o MOMENTO tão importante que estava
sendo comemorado e que vem pela frente !
É, o TOM chegou... por um lado, também para despertar
os desatentos sobre a preparação dos grandes eventos que
o Rio vai realizar.
Mas, quem percebeu o que significava aquele dia ? Quem
percebe que numa travessia de rua falta uma rampa ? Quem
percebe que os elevadores dos ônibus são inapropriados e na
maioria das vezes não funcionam ? Quem percebe que falta
piso tátil para servir de “estrada e guia” a um cego ? Quem
percebe que há um surdo nos ambientes que frequentamos
no nosso dia a dia ? Quem percebe que existem atletas paralímpicos, antes e depois das Paralimpíadas ? Quem percebe
que a cada 100 brasileiros 24 têm alguma deficiência ? Quem
percebe que existe um mundo além do seu umbigo ?
É claro que este texto não é para Você que lê a Revista Re-
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ação. Pois você faz parte desse universo de uma forma ou de
outra... desse seleto público que “PERCEBE” e talvez, também
queira se fazer perceber. E justamente por isso, espero que
Você me ajude a multiplicar a ideia de que é preciso fazer com
que as pessoas percebam que o mundo também é feito por
Pessoas com as mais diversas Deficiências... Não falo isso pelo
meu umbigo, porque: “Eu não sou cadeirante mas...e se fosse ?”...
Mas pensemos nisso... juntos... e vamos todos os dias, tentar,
pelo menos tentar, fazer um Brasil melhor para TODOS, independentemente de Paralimpíadas, mas para todos os dias, de
hoje em diante ?
FdSG - Fábio de Seixas Guimarães
não é cadeirante (mas e se fosse ?), é paulista radicado
no Rio de Janeiro desde 1978. Foi oficial da Marinha
até 1995, quando deixou o serviço militar para trabalhar
na Rede Globo, onde foi Diretor de programas de TV.
Posteriormente, passou a ser produtor independente. É
o criador e responsável pelo Projeto BLA e da empresa
ASA– Ações e Soluções de Acessibilidade.
Site: www.buscolegados.com
E-mail: buscolegados@gmail.com
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por Geraldo Nogueira

Vagas reservadas em
estacionamentos privados

A

Lei Nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, em
seu art. 7º, parágrafo único, bem como o Decreto
Federal Nº 5.296, de 02 de
dezembro de 2004, em seu art. 25, caput,
reiterados pela Resolução Nº 304/2008
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) garantem às pessoas com deficiência a reserva de, no mínimo, 2% (dois
por cento) das vagas em estacionamentos
externos ou internos das edificações de
uso público, ou de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, sendo
assegurada, no mínimo, uma vaga em
locais próximos à entrada principal, ou ao
elevador, de fácil acesso à circulação de
pedestres, devidamente sinalizada e com
as especificações técnicas de desenho e
traçado, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade vigentes.

Decreto Nº 5.296/2004
Art. 25 - Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso
público ou de uso coletivo, ou naqueles
localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do
total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física
ou visual definidas neste Decreto, sendo
assegurada, no mínimo, uma vaga, em

Lei Nº 2.324 de 15 de maio de
1995 - Estacionamento Privado

locais próximos à entrada principal ou ao
elevador, de fácil acesso à circulação de
pedestres, com especificações técnicas de
desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade
da ABNT.
§ 1º - Os veículos estacionados nas
vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla
visibilidade, confeccionado e fornecido
pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas características e condições
de uso, observando o disposto na Lei Nº
7.405, de 1985.
§ 2º - Os casos de inobservância do
disposto no §1º estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos competentes.
§ 3º - Aplica-se o disposto no caput
aos estacionamentos localizados em áreas
públicas e de uso coletivo.
§ 4º - A utilização das vagas reservadas
por veículos que não estejam transportando as pessoas citadas no caput constitui
infração ao art. 181, inciso XVII, da Lei Nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.
O Município do Rio de Janeiro, por
exemplo, através das Leis Nº 2.324/95 e
2.328/95, de autoria do então Vereador
Otavio Leite, já havia instituído essa garantia, tanto para os espaços públicos como
os privados, tendo na época estabelecido
o percentual de 2% para as vagas reservadas, vejamos:

Art. 1º - Às pessoas portadoras de
deficiência fica assegurada prioridade na
ocupação das vagas nos estacionamentos
de veículos de propriedade privada, situados no Município.
Art. 2º - Fica reservado, em caráter
permanente, nos estacionamentos de
que trata esta Lei, o mínimo de dois por
cento – 2% - da totalidade de suas vagas,
reserva nunca inferior a uma vaga, exclusivamente para o uso de veículos a serviço
de pessoas portadoras de deficiência.
§ 1º - Os locais destinados às vagas
objeto deste artigo, serão identificados
e garantidos por sinalização adequada e
acesso apropriado.
§ 2º - A prioridade assegurada nesta Lei
importa a localização privilegiada das vagas, a serem demarcadas próximo às entradas dos respectivos estacionamentos.

Lei Nº 2.328 de 18 de maio de
1995 - Estacionamento Público
Art. 1º - Às pessoas portadoras de
deficiência fica assegurada prioridade na
ocupação das vagas nos estacionamentos
de veículos no Município, situados em
logradouros públicos, objeto ou não de
concessão, e nos pátios de repartições
públicas municipais ou espaços a eles
reservados.
Parágrafo Único - É assegurada a
gratuidade na utilização das vagas reservadas para o efeito do cumprimento desta
Lei.
Art. 2º - Fica reservado, em caráter
permanente, nos estacionamentos de que
trata esta Lei, o mínimo de dois por cento
da totalidade de suas vagas, reserva nunca
inferior a uma vaga, exclusivamente para
o uso de veículos a serviço de pessoas
portadoras de deficiência.
§ 1º - Os locais destinados às vagas
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objeto deste artigo serão identificados e
garantidos por sinalização adequada e
acesso apropriado inclusive rampas e rebaixamento do meio-fio caso necessário.
§ 2º - A prioridade assegurada nesta
Lei importa a localização privilegiada das
vagas a serem demarcadas próximo às
entradas principais dos prédios de repartições públicas ou a outros acessos, coso
melhor se prestem às finalidades desta
Lei, ou ainda junto aos locais já equipados
de acesso especialmente adaptados às
pessoas portadoras de deficiência.
Mais tarde, ainda no Rio de Janeiro, a
Lei Estadual Nº 6.642/13, de autoria do
Dep. Estadual Márcio Pacheco, estabeleceu a responsabilização pela monitoração
e fiscalização de uso das vagas aos estabelecimentos privados, ora definidos no
item III do parágrafo único do art. 1º da Lei.

Lei Nº 6.642, 18 de dezembro
de 2013
Art. 1º - Torna obrigatória as vagas
monitoradas dos estacionamentos de veículos automotores, em estabelecimentos
privados, de uso coletivo, para as pessoas
com deficiência, com dificuldade de locomoção e idosos no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro.
Parágrafo único Para os fins desta Lei,
considera-se:
(...)
III - Estabelecimento privado de uso
coletivo é aquele que se destina às atividades de natureza comercial, hoteleira,
cultural, esportiva, financeira, turística,
recreativa, social, religiosa, educacional,
industrial e de saúde.
Art. 2º - Os estabelecimentos privados

a que se refere o art. 1º, parágrafo único, III
da Lei, cujo estacionamento possuir vagas
para veículos automotores para as pessoas
com deficiência e idosos, de acordo com
as Resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN Nº 304 e 303, de 18
de dezembro de 2008, terão o dever de
cuidado, proteção e vigilância, por parte
dos responsáveis, empregados ou prepostos que deverão:
I - V E T A D O;
II - afixar sinalização vertical de solo
para instalar campainha de fácil acesso;
III - V E T A D O;
IV - afixar sinalização horizontal de solo,
avisos de exclusividade de uso das referidas vagas, com advertências do quadro
anexo desta Lei.
Percebe-se diante da leitura do art.
25, §4º, do Decreto Nº 5.296/2004, que
o uso indevido das vagas destinadas às
pessoas com deficiência pode ensejar,
tendo o disposto no Código de Trânsito
Brasileiro, multa e remoção do veículo,
constituindo-se em infração leve.
No entanto, presentemente, a LBI - Lei
Brasileira da Inclusão para Pessoas com
Deficiência, ora aprovada pela Câmara
dos Deputados e em trâmite no Senado
Federal, pretende elevar essa conduta, uso
indevido das vagas, à infração de natureza
grave.
Por outro lado, as normas do Código de
Trânsito Brasileiro alcançam as vias terrestres do território nacional, abertas à circulação. Portanto, esses locais, ficam sujeitos
ao poder fiscalizador dos entes públicos
que têm a competência para aplicar as
medidas cabíveis quanto ao uso indevido
das vagas, exercendo seu poder de polícia.
Inteligência do Código de Trânsito Brasileiro, em art.2º e parágrafo único.

CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO
(CTB)
Art. 2º - São vias terrestres urbanas e
rurais as ruas, as avenidas, os logradouros,
os caminhos, as passagens, as estradas
e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com
circunscrição sobre elas, de acordo com
as peculiaridades locais e as circunstâncias
especiais.
Parágrafo único: Para os efeitos
deste Código são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos
condomínios constituídos por unidades
autônomas.
O que parece estar claro, não é tão
simples assim, pois existem divergências doutrinárias acerca da conceituação
do que venha a ser as vias internas de
condomínios constituídos por unidades
autônomas, incluídas no parágrafo único
do artigo transcrito como complemento
do conceito de vias terrestres.
Ocorre que muitos juristas e doutrinadores do direito entendem que um
shopping não se enquadra na definição
do parágrafo único do art. 2º do CTB, por
não ser formado por unidades autônomas,
mas por se constituir em uma empresa
privada de uso coletivo, ou seja, um espaço privado aberto ao público onde os
lojistas são simples inquilinos. Assim, salvo
as vias internas de condomínios constituídos por unidades autônomas, onde
os proprietários são independentes, as
normas de trânsito não alcançariam os
espaços privados, cabendo ao administrador local dispor sobre a fiscalização da
utilização das vagas destinadas às pessoas
com deficiência ou idosas.
Neste quesito, a Lei Brasileira da Inclusão (LBI) está propondo a complemen-
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direito
a receber a penalidade
prevista no inciso XVII do
artigo 181 do CTB”.
Art. 181 - Estacionar
o veículo:
XVII - em desacordo
com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado):
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.

tação do parágrafo, acrescentando a seguinte frase: “...e as vias
e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de
uso coletivo”.
Esse complemento tem o fito de por fim à polêmica da
interpretação ventilada, sujeitando aos usuários desses espaços
privados à fiscalização do poder público competente.
Na cidade do Rio de Janeiro, a CETRAN firmou entendimento
de que as vias de circulação dos condomínios constituídos por
unidades autônomas estão sob o seu âmbito de fiscalização e
que, portanto, esse tipo de condomínio deve se adequar ao
que dispõe a legislação de trânsito em vigor. Desta forma, o
administrador do condomínio ou qualquer cidadão pode solicitar a presença de agente de trânsito sempre que entender
necessário. Contudo essa responsabilização pela fiscalização
da CETRAN do Rio de Janeiro não afasta a conduta punitiva do
Condomínio, desde que a pena esteja prevista no regulamento
interno do condomínio aprovado em Assembleia. Neste caso, a
pena imposta pelo condomínio não tem qualquer relação com
a natureza jurídica da multa de trânsito. Não obstante a esse
entendimento, no qual a maioria dos profissionais de trânsito
afirma que não se pode multar dentro de estacionamento em
área privada, o Ministério das Cidades, através de sua Consultoria
Jurídica firmou o seguinte entendimento:
“Em se tratando de vias terrestres abertas a livre circulação,
independente destas se localizarem em propriedade pública ou
particular, o trânsito nas mesmas rege-se pelas disposições do
CTB. Assim, as disposições das normas de trânsito são aplicáveis
a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores
dos veículos nacionais ou estrangeiros e aos pedestres. Logo,
o órgão de fiscalização de trânsito, da respectiva jurisdição, tem
competência para impor o poder de polícia no estacionamento
privado de uso coletivo – aberto ao público em geral - para fiscalizar a aplicação das leis federais N.º 10.098 de 2000 e 10.741
de 2003 e as respectivas Resoluções CONTRAN Nº 303 e 304,
ambos de 2008, uma vez que tal local se caracteriza como via
de trânsito de veículo e estacionamento durante o horário de
funcionamento, estando sujeito o infrator, a ser fiscalizado e

Como no caso de supermercado, shopping ou outro estabelecimento que ofereça vagas de estacionamento privado
de uso coletivo necessitam de sinalização de trânsito, que
somente são liberadas para a finalidade a que se propõem,
depois da vistoria e aprovação do órgão executivo de trânsito local, cabe o questionamento: sendo o órgão de trânsito
quem fiscaliza e aprova a sinalização nos estacionamentos
de shoppings e supermercados, sendo ainda quem tem a
autoridade para fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e
medidas administrativas necessárias, não deveria então autuar
o condutor que ocupa indevidamente as vagas preferenciais
nestes locais ?
O entendimento do Ministério das Cidades é que sim, pois
se os responsáveis pelo estabelecimento não fizerem nada
para coibir este tipo de abuso, os agentes da autoridade de
trânsito, podem sim, autuar e aplicar a medida administrativa
de remoção do veículo.
No entanto, não obstante a esse entendimento, a dúvida
jurídica entre os operadores do direito ainda permanece
quanto à conceituação do que seja: condomínio constituído
por unidades autônomas.
A nosso ver, caberá à Lei Brasileira da Inclusão (LBI) colocar
ponto final nessa polêmica, pois que ao acrescentar a fase:
“...e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos
privados de uso coletivo”, no parágrafo único do art.2º do CBT,
que permitirá que os agentes de fiscalização possam entrar
nos estacionamentos privados de uso coletivo, independentemente de serem constituídos por unidades autônomas ou
não, para autuar, multar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis àqueles que ocupam, indevidamente, as vagas reservadas para as pessoas com deficiência ou idosas.

Geraldo Nogueira é Advogado, cadeirante
e Presidente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB-RJ).
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Roberto Rios: Jornalista, militante,
idealista e realizador...

T

odos os domingos, às 19h,
desde junho de 2013, a TV
Câmara de São Paulo exibe
um programa de entrevistas
que está se tornando uma referência para as pessoas com deficiência.
O “Diversidade”, apresentado pelo jornalista Roberto Rios. O programa pode ser
sintonizado no Canal 61.4 (aberto digital)
e Canais a cabo 7 (digital) e 13 (analógico) da NET.
Roberto Rios, casado e com dois filhos,
foi vítima de um assalto quando estava
com o carro parado em um semáforo,
há 19 anos. Ainda jovem, os 41 anos de
idade, levou dois tiros e ficou paraplégico.
Começou aí uma trajetória de militância
que o levaria a muitos novos caminhos
e, um deles, foi fazer faculdade de jornalismo, ocupação que acumulou com a
eletrônica. Hoje ele é também vendedor

nessa área em uma empresa que comercializa fontes de alimentação.
“O programa Diversidade tem dois
objetivos principais: primeiro, melhorar a
qualidade de vida da pessoa com deficiência. Como faço isso ? Levando informações
sobre médicos, escolas, transporte, sobre
as coisas que ele não deve fazer e as
que ele pode, como passear, dirigir etc...
E eu provo isso, mostrando pessoas com
deficiência que fazem”, explica o jornalista. “O segundo objetivo é melhorar o
relacionamento social. É mostrar para a
sociedade de uma maneira geral que as
pessoas com deficiência não devem ser
vistas na sua deficiência, ou seja, naquilo
que não podem fazer. Devem ser vistas
na sua potencialidade”, afirma Rios.
Até chegar à TV, Roberto desenvolveu
várias atividades na área, muitas de caráter voluntário. Tudo começou apenas três

meses depois de ficar paraplégico. Ele era
palestrante espírita e foi convidado a dar
uma entrevista na Rádio Boa Nova, em
Guarulhos/SP, especializada no tema. O
resultado foi tão bom que ele acabou convidado a apresentar o programa, que falava sobre pessoas com deficiência. Entrou
na faculdade para aprimorar o trabalho e
ficou na rádio por 17 anos.
Ele sempre deu palestras e também
foi articulista na Revista Reação, onde escreveu por cerca de 10 anos uma coluna
divertida e informativa, com textos comentados até hoje pelos leitores. O contato
com a revista começou também sem pretensão. Ele mandou, sem compromisso,
uma prece que escreveu pouco depois
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de ficar paraplégico.
O editor – Rodrigo Rosso – gostou
e o convidou para
continuar, mas daí,
com uma seção de
crônicas. Nessa mesma época, Rios criou
ainda um personagem de histórias
em quadrinhos, o
menino Leme, cadeirante, nascido em
um Teleton. Ele participou das primeiras
quatro edições da
campanha, depois
de seu contato com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) para sua reabilitação. Lá ele ministrou um curso
também sobre lesão medular por 3 anos.

A contribuição política
Com a experiência adquirida, Rios começou a pensar
mais alto. “Eu ficava desesperado porque escrevia para a
Revista Reação, fazia palestras em instituições, igrejas, centros espíritas, igrejas evangélicas, em tudo quanto era lugar, mas sentia que
estava faltando alguma coisa”, conta. No terceiro ano da faculdade,
em 2001, resolveu que precisava interferir realmente na questão
da política pública e começou a rabiscar um projeto de um departamento, na prefeitura de São Paulo ou no governo do Estado,
que cuidasse somente desse assunto, de acessibilidade, inclusão e
questões afins. “Esse departamento foi ficando tão grande no meu
rabisco que virou uma Secretaria”, explica. Só que não queria uma
secretaria como as outras, verticalizada. Na ideia dele, ela deveria
ser horizontalizada, uma secretaria meio, que filtrasse as ações das
outras secretarias, mas que estivesse ligada direto ao governo, ao
executivo. “Esse foi o pulo do gato”, considera Rios.
Tentou oferecer a ideia a alguns políticos até que, em 2004,
conseguiu apresentar a proposta ao então candidato à Prefeitura
paulistana, José Serra. Com a vitória dele, o projeto deslanchou
e a Secretaria acabou saindo por decreto, depois de aprovação
na Câmara dos Vereadores, em 2007. “Eu sou o idealizador e o
implantador de uma secretaria da pessoa com deficiência, a primeira no mundo. Você acredita nisso ?”, pergunta Rios, que ficou
dois anos trabalhando na fase de implantação e depois voltou por
mais um ano e meio na época do prefeito Gilberto Kassab. “Isso
foi talvez a maior contribuição que dei para a questão de viabilizar
o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da pessoa com
deficiência, não só na cidade de São Paulo, mas no estado, no Brasil
e no mundo”, comemora.
Serra já tinha renunciado ao cargo de prefeito para se candidatar ao governo do Estado, quando a Secretaria foi oficializada.

Sendo eleito em 2006, Serra
levou a ideia para uma secretaria estadual, que acabou oficializada em março de 2008. “A
discussão sobre a pessoa com
deficiência, os direitos, seja na
acessibilidade urbana, na acessibilidade atitudinal, no respeito
social, no direito dela transitar
e aí por diante, começou em
toda a mídia. Hoje se fala abertamente e eu digo, com muito orgulho, que o primeiro passo a ser
dado nessa transparência total, de colocar essa discussão à tona
mesmo, colocar isso em pauta sempre, partiu dessa criação, que
foi um grande passo”, garante orgulhoso.
Rios continua com muitas ideias e quer falar agora com um
público mais jovem. “Quero arrumar um caminho. Já me disseram:
internet ! Mas eu não sei ainda como lidar com isso. Não sei, uma
hora eu vou explodir e vou arrumar um jeito de atingir o jovem”,
afirma. Em se tratando de Roberto Rios, é só esperar.

Prece de Roberto Rios – 1º texto dele
publicado na Revista Reação há
mais de 15 anos
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Não Posso Andar, mas meu Pensamento Vai
onde eu Quiser...
Senhor, eu te agradeço.
Não posso andar, mas meu pensamento vai onde eu quiser.
Não me levanto, mas meu espírito sobe em busca de luz.
Não sinto parte do meu corpo, mas o amor que me rodeia
me toca por inteiro.
Minha voz pode ecoar no universo em favor do meu irmão.
Meus braços podem abraçar a humanidade.
Meu trabalho é grande e pode ficar muito maior, porque
tenho grande quantidade de energia, pois ela emana
de ti, fonte inesgotável.
Senhor eu te agradeço por me ensinar a reparar nas partes
mais sutis do meu ser, e por desviar minha atenção
egocêntrica, ampliando minha visão para a família humana.
Senhor eu te agradeço, porque o Senhor me criou para ser
útil e agora eu tenho plena consciência disso.
Senhor eu sinto dores, mas elas também tem a sua
utilidade:
- Evidencia o amor de minha esposa e filhos.
- Fortalece-me a esperança.
- Acredito na ciência.
- Hoje, dou atenção às dores dos outros, porque sei a
dificuldade de não ser compreendido. Vejo com bons olhos
a insensibilidade, o egoísmo, a indiferença e as reclamações
supérfluas instaladas em amigos que me rodeiam, porque
sei que eles ainda acordarão com um chamado Seu.

MY

CY

CMY

K
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Num balanço geral, Reatech 2015
chegou a surpreender !!!

A

Reatech - Feira Internacional
de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade foi realizada, em sua
14ª edição, de 09 a 12 de
abril último, na capital paulista, e contou
com uma equipe organizadora renovada da
Fiera Milano, grupo que assumiu o evento
em 2014.
A mostra que terminou a edição do ano
passado sofrendo com uma avalanche de
críticas, chegou a balançar, mas ao que
parece, vem conseguindo se refazer, e terminou a edição de 2015 com um saldo,
até certo ponto, positivo, surpreendendo
os mais pessimistas.
Mesmo ainda bem menor em tamanho,
quantidade de expositores e com um nú-

mero de visitantes bem abaixo do que já
foi um dia, a mostra desse ano se mostrou
melhor do que a do ano passado. Se não
estava perfeita, ao menos se sentiu uma
boa vontade por parte dos organizadores
em acertar. Estava mais bem montada, bonita e com sinais de que, com o tempo,
a feira vai sim se recuperar do baque que
tomou com a transição de mãos por que
passou nos últimos anos.
O atual coordenador e um dos idealizadores do evento, que remanesceu,
Eduardo Carvalho, ressaltou que além da
exposição de produtos, a feira também
tem o importante papel de disseminar
conhecimento por meio de seminários,
workshops e cursos. “Temas como reabilitação, obesidade, sexualidade e mercado de

trabalho, que estão presentes na vida das
pessoas com deficiência, são apresentados
por profissionais e especialistas com intuito
de atender às necessidades desta parcela
de brasileiros que tem que ser vistos como
pessoas ativas na sociedade”, afirmou.
Um dos destaques na mostra desse ano
foi a apresentação do “Programa e o Selo
Acessibilidade e Inclusão Social”. A iniciativa
é da Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH-SP)
e outros parceiros, como ABNT e ABRIDEF,
mostraram os objetivos do único programa
de acessibilidade e inclusão social do país
para a hotelaria e o turismo. Lançado em
2012, o Selo da ABIH tem o objetivo de
oferecer ao mercado hoteleiro e aos outros
setores ligados ao turismo em geral, um
amplo programa de informação, orientação
e capacitação, cujo resultado é a certificação do estabelecimento com o Selo de
Acessibilidade e Inclusão Social.
No setor institucional, a Secretaria de
Direitos Humanos do Governo Federal
montou um dos maiores estandes, com a
presença do secretário de Promoção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira, que participou de uma
entrevista coletiva antes da abertura oficial:
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“esta feira dá oportunidade para que as
pessoas mostrem seu potencial, conheçam
produtos e tecnologias que facilitem suas
vidas. É um espaço de integração para um
público que também adquiriu condições
de consumo nos últimos anos”, comentou.
Ferreira, que é cego, anunciou para o segundo semestre o lançamento do “Plano
Viver sem Limite II”, conjunto de ações do
governo federal que engloba 15 ministérios. “Ele vai trazer um enfoque maior
na reabilitação, trabalhará mais fortemente
as questões referentes à acessibilidade,
sobretudo nas grandes cidades. Estamos
formulando para que o Ministério da Cultura tenha mais participação para que o potencial artístico das pessoas com deficiência
tenha mais visibilidade e investimento do
governo federal”, adiantou.
Como em todos os anos, foram apresentados aplicativos, adaptações veiculares,
cadeiras de rodas motorizadas, próteses e
órteses, aparelhos auditivos, produtos ortopédicos e materiais hospitalares, além de
estandes com distribuidores de produtos,
associações educacionais, entidades públicas e privadas, entre outros. Não faltaram
as apresentações artísticas e esportivas e
um setor que está se tornando bastante
expressivo na feira que é o de oferta de
empregos. Segundo os organizadores, este
ano foram oferecidas 7 mil vagas.

Repercussão
No ano passado, a Reatech sofreu várias

críticas dos visitantes e a própria Revista Reação repercutiu essas questões, que foram
latentes e expressivas. Entre elas estavam
a diminuição no número de frequentadores e de expositores, e por consequência,
falta de diversidade de produtos e serviços
apresentados. Isso além dos problemas
de acessibilidade, organização geral e de
limpeza, má qualidade dos congressos e
falta de atenção às atrações de palco, entre
outras questões levantadas. Este ano, muitas coisas foram absorvidas pelos novos organizadores, que tentaram solucionar, pelo
menos em parte, o que foi tão repercutido
negativamente no ano anterior.
Tem de se levar em conta também, que
a edição da Reatech do ano passado aconteceu bem no meio da conturbada transição da antiga organizadora para o novo grupo que assumiu e organiza a mostra agora
em definitivo. Isso, sem dúvida, influenciou
e muito na sequência de falhas ocorridas
naquela edição. Porém, vale lembrar, que
a feira já vinha passando, mesmo antes,
por algumas dificuldades, desencontros em
sua organização, e diminuição de público
e expositores, desde a saída da Revista

Reação da promoção e organização do
evento, quando Rodrigo Rosso se desligou
da sociedade com o Grupo Cipa, que passou a organizar, então sozinho, a Reatech,
a partir de 2012. Assim, em 2015 foi o
primeiro ano que o evento foi organizado
por inteiro pela Fiera Milano.
E para sentir como foi a Reatech 2015
do ponto de vista dos participantes, conversamos com alguns deles para ter uma
ideia dos resultados.
A arquiteta Luciene Gomes, cadeirante,
depois de ficar três anos sem visitar a feira, voltou como palestrante esse ano. Ela
falou na 1ª Mostra de Design Universal,
dividindo o espaço com a designer Érica
Campanha, que apresentou um modelo de
cozinha universal. Luciene gostou da participação, mas reclama do som muito alto
de outras atividades que trouxe dificuldades
para ouvir e ser ouvida durante a palestra.
Os auditórios na edição desse ano, foram
todos montados dentro da própria feira e
somente divididos pelas paredes feitas de
material de estande, sem teto fechado,
portanto, o som do microfone de um auditório era ouvido no outro e vice-versa. Já
como visitante, considera a “falta de novidades” o principal problema. “Entendo que
a Reatech seja a mais importante feira de
reabilitação do país, e para tanto acho que
está na hora de ir além do que tem sido
exposto”, explica. Ela também dá sugestões:
“Nunca vi, muito menos testei o Lokomat,
por exemplo, que é um aparelho robótico
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semelhante a uma esteira que possibilita
o treinamento de marcha; jogos de vídeo
para pessoas com diferentes deficiências,
inclusive visuais e idosos, que podem
ser utilizados tanto na reabilitação quanto para diversão. Seria incrível que fosse
montado um modelo de casa acessível e
totalmente equipada com tecnologia para
possibilitar uma maior independência nos
ambientes. Adoraria encontrar alternativas
que vão além da fisioterapia para me movimentar. Que tal pilates e yoga adaptadas
?”, pergunta. “Quero voltar à Reatech em
edições futuras e, para isso, fico torcendo
para que ela melhore e volte a ser a maior
e também a melhor feira de reabilitação
da América Latina como já foi um dia... e
quem sabe do mundo ?”, conclui. A médica
veterinária e distribuidora independente da Herbalife, Simone Beloni
Bruneri, também é cadeirante e
afirma gostar de frequentar a feira
para reencontrar amigos e saber de
novidades no mercado, fazer test-drive de alguns carros, participar
de palestras. Ela frequenta a feira desde
as primeiras edições e acompanhou a tra-

jetória da Reatech bem de perto.
Neste ano ela constatou e ressaltou
algumas falhas, mas a pouca disponibilidade de banheiros chamou sua atenção:
“quando conseguíamos entrar, estavam em
péssimas condições de limpeza e a praça
de alimentação também tinha pouca opção
e era perto demais dos banheiros”, afirmando ainda, que quanto à acessibilidade, não
teve do que reclamar. “Já com relação aos
expositores ficou muito a desejar, pois não
havia opções, percebi que havia um, no
máximo dois expositores por segmento,
e alguns segmentos sequer tinham representantes e produtos... isso acaba com o
objetivo real da feira que é trazer novidades
do mercado, diversidade como um todo.
Era assim no passado, a feira trazia isso”,
analisa Simone. Além disso, os produtos
de reabilitação de um tempo para cá vêm
perdendo espaço o que também é ruim
para nós que buscamos nos atualizar sobre
novas tecnologias”, analisa.
Ela também tem uma observação sobre
o setor automobilístico, o mais chamativo
da feira, até pelo próprio tamanho dos estandes: “vejo como se parecesse o foco da
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feira, quem vai pela primeira vez fica com
a impressão que o objetivo é vender carro
para as pessoas com deficiência, as demais
coisas como: reabilitação, equipamentos,
parte social não têm importância. Acho
que dá para equilibrar... no passado tinha
até mais carro, mas tinham tantos produtos
que havia um equilíbrio maior”, comenta.
Ela ressalta que esse equilíbrio dos setores
é fundamental para o visitante. “Ao conseguir isso as demais coisas se ajeitam. Ouvir o público também é fundamental para
melhor organização, procurar saber o que
realmente ele procura. A feira tem anos de
existência e por isso precisa ser reformulada
sempre, de acordo com o interesse do
público que muda constantemente, como
tudo no mundo”, finaliza.
Falando no setor automobilístico,
a GM participa há 12 anos da feira.
O gerente regional de Vendas Diretas, Marcos Saraiva, considera
que a Reatech melhorou em alguns
aspectos do ano passado para a edição 2015, como o ar-condicionado,
por exemplo, e o espaço para test-drive,
banheiros e estacionamento mais próximos etc. Mas piorou em outros aspectos,
como na quantidade e qualidade do público visitante, facilidade do cadastramento
antecipado do público, que enfrentou filas
na entrada e espaços vazios no meio da
feira com empresas que desistiram.
“No balanço final, acredito que valeu a

pena participar, mas esperamos melhorias
para a próxima edição”, diz Saraiva. “Particularmente recomendo que a feira seja bienal em São Paulo ou anual itinerante, com
revezamento entre as principais capitais.
Outra sugestão é abrir inscrição via internet
para emissão antecipada das credenciais de
visitantes”, conclui.
Rubens Santini, gerente de Vendas Diretas da Toyota, participa desde 2003 e considera que a edição deste ano foi melhor
do que a do ano passado. “Valeu a pena
participar e voltaremos em 2016 se assim o
mercado indicar”, garante. Como sugestão
para melhorar o evento, ele acredita que
talvez setorizar mais as empresas expositoras ajude no desenvolvimento. “Tipo de
produto: um setor com veículos, um com
próteses, um com trabalhos manuais, entre
outros”, sugere Santini.
A diretora da Cavenaghi, Mônica
Cavenaghi, conta que monta o estande da empresa de adaptações veiculares e outras linhas de produtos, desde
a primeira edição. “Este ano nossa participação foi diferente. Apostamos na
entrega futura, ao invés da pronta entrega
dos produtos levados à feira, mesmo para
os produtos que tínhamos em estoque.
Assim, o tempo que dedicávamos à logística, passamos a dedicar ao cliente”, explica. Ela conta que o balanço foi positivo
e que valeu a pena, mas disse não ter
ainda planejamento para 2016. “Tivemos
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boa visitação e boa visibilidade na mídia em função do trabalho
em lançamentos que todos os anos nos norteia nossa ida para
a Reatech. Fechamos vários negócios e conseguimos realizar um
bom trabalho de divulgação de nossas soluções”, afirma. Como
sugestão, ela considera que é preciso aumentar a divulgação na
grande imprensa para que seja possível atingir pessoas que ainda
não conhecem a Reatech e as soluções expostas.
Ponciano Pinto Oliveira, proprietário da Adapt Auto, expôs pelo
4º ano. “Participar de um evento desse porte sempre é bom, mas
é uma feira muito cara e este ano foi pouco divulgada. Muitas
montadoras não participaram e com o pavilhão em reforma ficou
muito bagunçado”, analisa. Em 2016 não sabe se participará
novamente já que achou a feira menor e com menos visitantes.
Nos anos anteriores, conta que fechou mais negócios. “A feira
poderia ser de dois em dois anos”, sugere o expositor como forma
de melhorar o evento.

Balanço e planos
A Revista Reação ouviu a organização da Reatech. Falou com Marco Antonio Mastrandonakis, diretor geral do Grupo Fiera Milano no Brasil e organizador
da feira. Ele fez um balanço da mostra 2015 e falou sobre o futuro
da Reatech. A próxima já tem data marcada... será de 07 a 10 de
abril de 2016, no mesmo São Paulo Expo Exhibition & Convention
Center, antigo Centro de Exposições Imigrantes. Vamos saber mais:

Revista Reação - Este ano, a exemplo do ano anterior,
banheiros e acessibilidade foram criticados pelos visitantes. Como resolver o problema ?
Marco Antonio Mastrandonakis - A questão dos banheiros
adaptados e do piso tátil sempre foi abordada pelos nossos visitantes. A acessibilidade e a inclusão fazem parte do planejamento do
Grupo Fiera Milano, que assumiu a organização parcial do evento
em 2014 e, para esta edição, onde organizamos totalmente, já
foram instalados 40 banheiros químicos adaptados para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, o dobro da quantidade
dos anos anteriores. Na questão da melhoria da acessibilidade,
o site do evento – www.reatech.tmp.br – por exemplo, estava
disponível em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. O piso tátil foi
instalado nas grandes avenidas da feira, na edição anterior, não
havia em local algum. A consciência do respeito à pessoa com
deficiência é nosso foco principal. Por isso, a cada ano, vamos
melhorar e aprimorar as questões levantadas pelos visitantes,
levando em consideração que todos são prioridade na Reatech.
RR - A 1ª Mostra de Design Universal teve programação praticamente só no domingo e o espaço ficou quase
sem aproveitamento nos outros dias. O que fazer em
relação a isso ?
MAM - O objetivo da 1ª Mostra Reatech de Design Universal
foi dar visibilidade e impulsionar iniciativas de criação de produtos

Toyota recebe Troféu do CARRO DO ANO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
– com o Novo Corolla - durante a REATECH 2015 !
O Novo Corolla foi eleito o “Carro do Ano para Pessoas com
Deficiência´2014” através da tradicional pesquisa da Revista Reação, realizada já há 17 anos, que conta sempre com os votos de
leitores e assinantes da publicação: pessoas com deficiência, familiares e profissionais do setor. O resultado saiu no início de 2015,
na edição Nº 102 – janeiro/fevereiro – Especial Carro do Ano.
O Corolla, que ampliou sua família em 2014 com as versões
XRS e XEi, cativou o consumidor e ganhou mais uma vez a eleição
de melhor carro para PcD, assim como já havia acontecido em
2003, 2004 e 2008.
O Diretor e Editor da Revista Reação, Rodrigo Rosso, entregou o
Troféu de Melhor Carro para Pessoas com Deficiência ao Gerente
de Vendas Diretas da Toyota, Rubens Santini, no estande da própria montadora durante a convenção da Toyota, que aconteceu
no segundo dia da Feira Reatech 2015, na capital paulista, em
abril último. Santini compartilhou com sua equipe presente, a
conquista alcançada pela marca e pelo modelo, um dos preferidos das pessoas com deficiência e familiares já há muitos anos.
Parabéns a Toyota pelo excelente trabalho e pela conquista !!!
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e serviços universais, um segmento ainda pouco explorado e
com grande potencial de consumo. Acredito que conseguimos
despertar curiosidade e questionamentos. Para o próximo ano,
pretendemos trazer mais iniciativas, novos projetos e ampliar a
programação de palestras voltadas a este tema. Considerando o
sucesso alcançado, a grade será muito maior.
RR - Alguns visitantes acabaram criticando também a
parte automobilística, com muita evidência, que é um
setor importante, mas que não pode ser único dentro da
mostra. Como resolver essa questão ?
MAM - A venda de carros adaptados para pessoas com deficiência aumenta ano a ano e é crescente a procura por alternativas
que facilitem a locomoção. As vendas de automóveis para o
público PcD crescem porque os consumidores descobriram que
há meios de recuperar independência através da mobilidade, e
que boa parte da população com deficiência e familiares hoje
tem isenção de impostos na compra do carro 0Km. Por sua vez,
a indústria e o comércio veicular também despertaram para a
existência desse consumidor. Muitas concessionárias já incluíram
em seu ambiente de vendas profissionais e instalações focadas
nesse público. A gama de serviços é completa, e vai da venda
dos modelos, das adaptações necessárias, à renovação da CNH.
Por exemplo, a Honda, expositor da Reatech 2015, comercializou
3.641
veículos
paramarco-15.pdf
esse público no
anuncio
DF reacao
1 primeiro
27/03/15 trimestre
16:44 de 2015, o
que representa um crescimento de 52% em relação ao mesmo

período do ano passado. Reforçando a relevância do evento para
o mercado automotivo e com o objetivo de ampliar e promover
a acessibilidade, as mais importantes montadoras e fabricantes,
como: Citroën, Peugeot, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Renault e
Toyota estiveram presentes na feira, com seus produtos à disposição dos visitantes, que contaram com o atendimento da equipe
de vendas para tirar todas as dúvidas técnicas. Até o lançamento
da Jeep, o Renegade, esteve presente na feira.
Complementando a sinergia no setor automotivo, empresas
como a Cavenaghi, com produtos que promovem a adaptação e
mobilidade de pessoas com deficiência, mostraram soluções nas
áreas de transporte, adaptação de automóveis e equipamentos,
além de autoescolas, locadoras e seguradoras, e do espaço de
test-drive, onde o público teve a oportunidade de dirigir os automóveis das montadoras presentes e conhecer os diferenciais dos
modelos. Isso é uma tradição na Reatech !
RR - A Reatech sempre foi uma referência no setor, mas
agora outras feiras no gênero estão sendo anunciadas.
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SÁBADO E DOMINGO - DAS 9 ÀS 18 HORAS

Tudo o que Você precisa para Comprar o seu Carro 0KM
reunido num só lugar e com condições e atendimento especiais !!!
DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2015

SUPER PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO COM
FOOD-TRUCKS

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO:

Automóveis, despachantes, autoescolas,
adaptadoras de veículos, seguradoras,
bancos - linhas de crédito e ﬁnanciamento,
plataformas/elevadores e rampas,
triciclos e cadeiras de rodas motorizadas etc
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APOIO:

LOCAL TOTALMENTE
ACESSÍVEL, ARBORIZADO
AGRADÁVEL E COM VISTA
PANORÂMICA DA PISTA

FAÇA SUA CREDENCIAL NO SITE: www.mobilityshow.com.br

RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO,
LIGUE PARA: (11) 3873-1525

Evento inédito no Brasil.
Em local aberto, com tendas
especiais padronizadas.
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QUER SER UM EXPOSITOR ?
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DENTRO DO AUTÓDROMO DE
INTERLAGOS EM SÃO PAULO/SP
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O mercado está suficientemente maduro para comportar mais eventos
de grande porte ?
MAM - A Reatech tem um caráter próprio, prestando um serviço à sociedade,
sendo fomentadora de projetos e iniciativas
que promovem a inclusão social e econômica de todos. É por isso que se tornou
o maior evento da América Latina e um
dos maiores de mundo para o setor, sem
precedentes no Brasil. Não há concorrência
para isso. Não é mais uma questão de escolha do expositor e sim, do visitante cativo
da Reatech que há 14 anos a frequenta
em busca de mais qualidade de vida, não
apenas de produtos e serviços.
RR - A partir da experiência deste
ano, como será o futuro da feira ?
MAM - Ano a ano, a Reatech se consolida como maior evento do setor. Temos
buscado nos aproximar mais das entidades
representativas e entender o que elas desejam. Um dos grandes focos é o aumento
do público médico e de profissionais da
saúde em geral, entender as reais necessidades desses profissionais. Para 2016,
iremos setorizar a feira. Como novidades,
área kids com brincadeiras e games interativos, aumentar a área do Design Universal,
ampliar mais os setores como o de grupos
hoteleiros e turísticos e investir mais na formação profissional em eventos e cursos de
capacitação, empregabilidade, educação
e cultura e, muita tecnologia de internet
e mobile services. Nosso objetivo é fazer
a Reatech focada no mercado e cada vez
mais social, atendendo as demandas das
associações, profissionais do setor, expositores e visitantes. Aguardem a Reatech
2016... garanto que vai superar todas as
expectativas !

opinião

por Dudé

Reatech: relação
de amor e ódio !

A

Reatech, mais uma vez,
demonstra ser um evento que divide opiniões.
Porém, uma coisa ainda continua unânime:
os contínuos e desnecessários erros
na sua organização pontuados a cada
ano que passa.
E se estivéssemos falando de erros diferentes a cada edição, talvez
o grau de insatisfação de visitantes e
expositores fosse menor. Infelizmente,
a Reatech parece ter se tornado uma
constante de falhas exatamente nas
mesmas áreas onde pecaram as edições anteriores.
Um dos erros mais graves, e que
está se tornando rotina edição após
edição, é a falta do piso tátil. Ao menos dessa vez, a ausência dele, tão
importante para a livre locomoção das
pessoas com deficiências visuais, se
deu apenas no dia de abertura da feira.
Segundo relatos, o piso tátil foi instalado nos dias posteriores à abertura,
após constantes protestos de seus visitantes. Ao menos esse ano, o sistema
de utilizar guias para orientar os PcD
visuais em grupos foi descartado. Tal
sistema gerou em 2014 um transtorno
nunca antes sequer imaginado para
uma feira direcionada ao público com
deficiência: a violação do pleno direito
de caminhar livremente pelos estandes
de forma independente.
Outro erro cometido constantemente nas últimas Reatech, e repetido mais
uma vez em 2015, é o carpete utilizado
em seus corredores, grosso o suficiente para atrapalhar o livre transitar de
cadeiras de rodas. Isso sem falar nos
banheiros que continuam com a sua
manutenção deixando muito a desejar.
Os custos abusivos para expor
nessa feira, além dos altos preços de
produtos e serviços, têm colaborado

para uma Reatech cada vez menor em
tamanho, apesar da sua importância
como maior feira da América Latina,
em seu gênero, ainda ser mantida.
Pelo menos, por enquanto.
Talvez o que ainda a mantém viva
é o fato de muitos visitantes a terem
transformado num evento social, um
ponto de encontro ideal para reencontrar os amigos de longa data.
Claro que usar a Reatech como ponto de encontro para um bate papo não
tem problema algum. Esse é um dos
eventos que deve ser considerado por
nós, pessoas com deficiência, como
uma conquista. Porém, conquistas
devem ser mantidas com o carinho
e atenção que elas verdadeiramente
merecem. Algo que vem acontecendo
no decorrer dos anos de forma cada
vez menos expressiva. Afinal, a organização da Reatech está sendo levada
cada vez mais de forma leviana. Uma
pena que tal conquista esteja, a cada
ano que passa, ganhando mais ainda o
status de prêmio de consolação para as
pessoas com deficiência, seu principal
público consumidor.
Dudé – Eduardo José
Magalhães Martins
Junior – é músico, professor de canto popular,
ator e produtor musical.
Atualmente está à frente das bandas “Dudé e
a Máfia” e “Dudé Blues
Band”.

vela adaptada

Vela adaptada ganha
adeptos no Brasil

R

esgatar a autoestima das
pessoas com deficiência e
promover a inclusão social
e esportiva são os principais benefícios do “Projeto
Vela Adaptada”, que começou em 2009,
numa iniciativa da Confederação de Vela
Adaptada (CBVA) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O projeto oferece
aulas gratuitas em quatro estados: Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e
Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.
Bruno Pohl, coordenador técnico do
projeto, já dava aulas de vela há mais de
20 anos, sendo velejador há 42. “Não tinha experiência em trabalhar com pessoas
com deficiência e procurei o Centro de
Treinamento em Educação Física Especial - CETEFE, que é uma instituição que
trabalha com esportes adaptados há mais
de 25 anos”, conta.
A experiência deu tão certo que conquistou a embaixada da Austrália. Foram
doados 8 barcos da Classe Hansa 2.3. “A

parceria com a Embaixada da Austrália foi
fundamental para o desenvolvimento da
vela adaptada em Brasília”, afirma Pohl.
A mesma embaixada deverá fazer nova
doação de mais seis embarcações.
“No momento estamos à procura de
patrocinadores”, explica o coordenador,
que hoje conta com 17 alunos fixos em
Brasília/DF frequentando as aulas semanalmente. “Promovemos passeios de

barco a vela para qualquer tipo de deficiência, já atendemos mais de 65 alunos”,
destaca.
No último mês de abril, como parte das comemorações do aniversário
de 55 anos de Brasília/DF, foi realizada
a Primeira Copa Taça Brasília de Vela
Adaptada, no Lago Paranoá, com a participação de 12 paratletas. De acordo
com a revista Náutica, os ventos leves
e inconstantes não possibilitaram aos
velejadores cumprir o percurso da regata no tempo regulamentar. Mesmo
não se podendo indicar um vencedor
geral da Taça, os participantes foram
homenageados com a entrega de medalhas de participação pelo governador
do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg,
pelo administrador de Brasília/DF, Igor
Tokarski e pelo comodoro do Cota Mil,
Jorge Gutierrez.
Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas com o próprio coordenador, pelo e-mail: pohl.bruno@gmail.com
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por Adriana Buzelin

A importância do esporte para
pessoas com deficiência

A

utoestima, autoconfiança,
saúde física e mental, qualidade de vida são alguns
benefícios que a prática
esportiva traz para pessoas
com deficiência. Eu mesma, antes de me
acidentar, sempre fui ligada aos esportes.
Dancei ballet clássico por 10 anos até
conseguir fazer apresentações com sapatilhas de ponta, além dos cinco anos de
karatê e a vida toda nadando dentro das
piscinas de clubes e academias. Depois
que me acidentei resolvi me dedicar a
exercícios frequentes em academias para
estar preparada para os esportes aquáticos que tanto gosto, como o mergulho
adaptado e SUP.

A sensação que nosso corpo tem
após algumas horas se exercitando é
muito prazerosa. Sentimos, mesmo após
tendo feito muito esforço, a sensação
de leveza e de contentamento. E isto é
químico. As alterações que a atividade
física proporciona são o aumento do
hormônio serotonina que é responsável
pela sensação de bem estar, ajudando a
ter uma boa qualidade mental de vida.
Para pessoas com deficiência as alterações são ainda maiores.
Praticar esportes com regularidade
melhora a condição cardiovascular, o
equilíbrio, a coordenação motora, aumenta a força, a agilidade, estimula
a autoconfiança e a autoestima, pro-

porciona sociabilização e amplia seus
horizontes.
Com a proximidade das Paralimpíadas no Rio de Janeiro, teremos a
oportunidade de presenciar de perto as
performances de atletas altamente preparados e dedicados aos esportes que
servirão de inspiração para que, mesmo
tendo uma deficiência, coloquemos em
nosso dia a dia uma atividade esportiva.
Ultrapassar nossos limites e superarmos as nossas dificuldades é algo extremamente importante. Ter confiança
em si mesmo e acreditar em possibilidades só nos faz crescer como pessoa.
E acredite, o esporte é para todos. Basta
você escolher dentre tantas modalidades qual se parece mais com você.
No Brasil podemos conferir natação, atletismo, arco e flecha, basquete
em cadeira de rodas, bocha, ciclismo,
esgrima em cadeira de rodas, futebol,
halterofilismo, hipismo, vela, iatismo,
stand up, box, dança, tênis em cadeira
de rodas, tênis de mesa, judô, hipismo,
handebol, surf e muitos esportes que se
pode praticar sentado para amputados
e cadeirantes, além da modalidades de
inverno. Porém não se esqueça que
todas as práticas esportivas devem ter
um acompanhamento médico e isso
vale para qualquer pessoa.

Adriana Buzelin

cursou relações públicas,
produção editorial e design
gráfico. Modelo publicitária
antes de se acidentar, hoje
faz parte da agência de
modelos inclusivos Kica de
Castro. É a primeira mergulhadora tetraplégica mineira
registrada pela HSA. Com vários cursos relacionados a artes plásticas, ganhou o
prêmio de honra ao mérito com sua obra. Também
é a criadora da Revista Digital Tendência Inclusiva
e encara batalha pela inclusão social.
Site pessoal: http://www.adrianabuzelin.com.
Site da revista: www.tendenciainclusiva.com.br
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Método Cuevas (CME) trabalha
com o potencial da criança
e não com a patologia

C

riança “preguiçosa”, “molinha”, “isso é preocupação de
mãe de primeira viagem”...
Quantas famílias já ouviram
isso até em consultórios de
pediatras ? O atraso no desenvolvimento
motor provocado, por exemplo, por Síndrome de Down e paralisia cerebral, deve
ser enfrentado desde os três meses de
idade, segundo os adeptos do Método
Cuevas Medek Exercises (CME), criado
por Ramón Cuevas, fisioterapeuta chileno,
durante a década de 70. As técnicas não
podem ser aplicadas em doenças neurodegenerativas, fragilidade óssea importante (Osteogenesis Imperfecta) e casos
de crises convulsivas sem controle, além
de serem restritas a terapeutas que são
formados no método.
O Brasil tem em torno de 120 terapeutas especializados, que participaram
dos cursos realizados no país e dos tutoriais dados diretamente no Chile International Centre. Cuevas trabalha até hoje

rotineiramente em sua clínica, além de
visitar vários países divulgando seus ensinamentos. Aqui no Brasil, a introdutora
foi a fisioterapeuta Renata Marques, que
tem uma clínica em São Paulo: www.
clinicarehabilitar.com.br. Seu primeiro
curso foi em 2006, em Nova York (EUA)
e, já no ano seguinte, ela organizou um
treinamento por aqui, ministrado pelo
próprio Cuevas.
Renata considera que a principal diferença do CME está descrita em sua própria
definição: trabalhar com o potencial da
criança e não com a patologia, através do

conceito de ‘provocar’ ao invés de ‘facilitar’,
utilizar mais o ‘acreditar’ do que ‘ver as
limitações’. “O que vemos muitas vezes
no meio neuro pediátrico são profissionais preocupados em alongar músculos,
corrigir padrões, então se inicia um ciclo
de cirurgias, aplicações muitas vezes precipitadas de botox/fenol, uso abusivo de
órteses, indicação precoce de andadores.
Aqui no Brasil se criou um conceito equivocado que o método CME é contra todos
esses recursos. Na verdade, somos contra essa padronização que foi instituída:
alteração motora = órtese, coletes, talas,
andador… cada caso precisa ser analisado
individualmente”, acredita a fisioterapeuta.

O método
O mais importante é a intervenção
precoce, acredita Renata. Apesar de
mundialmente falada e reconhecida,
essa intervenção ainda não é uma práti-
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ca comum nos consultórios de pediatria.
Por causa disso, Cuevas desenvolveu três
marcos motores importantes, baseados
na avaliação do método para detectar
atraso motor: bebê até 4 meses - na
posição de barriga para cima, quando é
exposto o pescoço para fora da cama,
o bebê responde com uma flexão de
pescoço, se protegendo do movimento;
bebê até 7 meses - senta sozinho, com
apoio dos braços no chão; bebê até 10
meses - se mantém em pé, com apoio
horizontal (por exemplo apoiado de frente para o sofá).
Em média é possível aplicar o CME
em crianças de até 10 anos e peso de
até 30 a 35 Kg. Nesses casos extremos,
é importante uma avaliação inicial para
verificar se o método poderá ser aplicado na sua totalidade. “Os alongamentos
são integrados aos exercícios. O choro e
falta de cooperação da criança não são
impeditivos para a aplicação do método
que é dinâmico e propõe exercícios desafiadores”, explica Renata. “Temos uma
mesa de atendimento que é produzida
de acordo com a altura e comprimento
de braço de cada terapeuta, para melhor
postura e alavanca durante a execução

dos exercícios, e um conjunto de caixas
de madeira que permitem uma variedade
muito extensa de exercícios”.

Resultado
Erika Martins é mãe de Caio, que tem
paralisia cerebral e está com 9 anos. Ele
se trata aqui no Brasil e já foi duas vezes
ao Chile para atendimento com o próprio
Cuevas. No momento ela está fazendo
uma nova campanha para angariar fundos
e passar mais uma temporada de dois
meses com o menino na clínica chilena,
a partir de dezembro. “A Renata sempre
nos incentivou a levarmos o Caio para o
tratamento intensivo com o fisioterapeuta,
devido às repostas positivas e às melhoras
que notávamos no dia a dia dele”, conta.
Ela já recorreu a rifas, bingos beneficentes
e doações espontâneas para as temporadas chilenas (para entrar em contato:
erika.rlpm@ig.com.br).
“Desde que começou com este método ele teve uma melhora muito boa”,
atesta a mãe. “Caio tem conseguido
grandes evoluções. Os principais benefícios foram sentar sozinho e melhor
controle de tronco. As pessoas entendem com mais facilidade o que ele fala,

sua postura está muito melhor... é como
se hoje ele tivesse mais conhecimento
e controle do seu corpo”, conta Erika,
ao afirmar que, em relação a sua deficiência, ele é super bem resolvido,
frequentando escola de ensino regular
com ótimas notas e fazendo curso de
inglês, além de usar o computador com
destreza.
A fisioterapeuta brasileira apoia a viagem: “o Ramón Cuevas é o criador do
método e isso faz ele ser único nesse
mundo. É um privilégio termos a oportunidade dele continuar atendendo
pacientes, diariamente ele cria novos
exercícios e novas formas de executá-los,
e isso faz toda diferença”, afirma.
“Quando descobrimos que temos um
filho com essas características, entramos
em um mundo desconhecido e, com o
tempo, vamos nos adaptando. As clínicas
de reabilitação passam fazer parte do
nosso dia a dia e tentamos buscar o melhor. Sempre falo que Ramón Cuevas,
com este método que criou, revolucionou a reabilitação neurológica. O que
sentimos e vivemos na sala dele é algo
inexplicável e podemos ver a melhora no
dia a dia do nosso filho”, conclui a mãe.
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reflexão

por Lak Lobato

Deficiência:
ineficiência de viver ?

T

êm assuntos que parecem
ser verdadeiros tabus.
O senso comum adota
como verdade absoluta e
ninguém pode ousar falar
o contrário sem o risco de ser quase
linchado verbalmente. Sem fazer muito esforço, consigo pensar em uns 10
assuntos desse tipo, mas o que mais
me vem à mente é justo o adjetivo
principal que as pessoas usam para se
referir a mim e a qualquer amigo meu
em situação semelhante. Às vezes, nem
precisa ser muito parecido, basta que
a pessoa tenha uma deficiência, uma
doença crônica, uma doença adquirida,
uma tragédia familiar.
Inicialmente, o termo não me incomodava, porque geralmente era dito se
referindo a pessoas que tinham passado por algo realmente muito complicado, como sobreviver a um acidente
aéreo que o deixou com 5% de chance
de sobreviver e, ainda assim, a pessoa
conseguiu. Depois, começou a ser apli-

cado em casos não tão graves, mas que
a pessoa mantinha o bom humor diante
de alguma situação minimamente trágica. Com o passar do tempo, virou uma
espécie de elogio pronto, que deveria
sempre acompanhar qualquer história
que envolvesse algum tipo de problema. Algo que, a priori, atrapalharia os
planos para uma vida digna.
O termo passou a ser utilizado principalmente na mídia. E virou tema de
diversas palestras, vídeos motivacionais,
livros, documentários...
De repente, as pessoas com deficiência (principalmente) deixaram de
ser vistas como vítimas de um destino cruel e passaram a ser vistas como
semi-heróis, que venciam verdadeiras
tarefas hercúleas que a vida lhes impunha diária e constantemente. Independentemente de elas realmente
enfrentarem tantas provações quanto
se imaginaria. Independentemente da
deficiência delas exigir apenas algumas
poucas adaptações.
Logo em seguida, começou a fase
dos exemplos de superação que eram
também a inspiração diária. Começaram a chover imagens com dizeres:
“Essa pessoa tem [insira aqui uma
deficiência] e mesmo assim continua
sorrindo. Quais são os seus problemas
agora ?”. Heróis, que também eram o
parâmetro negativo para se minimizar
os problemas do cotidiano: “olha só,
sua vida não é tão ruim”.
O problema é que, embora isso pareça uma mudança, na realidade não é.
É apenas outra forma de dizer a mesma

coisa: “Morro de pena de você e odiaria
estar no seu lugar”!... Ok, não discordo
de todo. Ter uma deficiência geralmente não é o sonho de ninguém, não é
como ganhar um bilhão de dinheiros
na loteria.
Ter uma deficiência significa uma
mudança de roteiro de vida. Significa
adaptação física, emocional e ambiental. Significa aprendizado, significa que
será necessário usar a criatividade para
fazer certas coisas fora do padrão. Mas
tudo isso precisa de respeito, mas não
de louvação. Elogiar é algo importante, mas igualmente importante é saber
quando um elogio não é, na verdade,
uma crítica disfarçada. E se referir sempre a todas as pessoas com deficiência
como exemplos de superação é dizer
que o natural seria que quem tem uma
deficiência vivesse deprimido, desanimado e desistisse de viver a vida real,
para ficar trancado num quarto.
Esse quadro existe – e é comum no
período de luto pós-aquisição de uma
deficiência, por exemplo – mas não
deveria ser tido como um comportamento aceitável e esperado. Inclusive,
porque ele incentiva a visão errônea
de que a deficiência é uma sentença
para o fracasso ou para a ineficiência
de viver. Obviamente, as deficiências
não são todas iguais. E exatamente porque não são todas iguais, não deveriam
ser tratadas todas como um quadro
debilitante que impede que a pessoa
simplesmente continue vivendo.
Todos conseguem lidar com a deficiência maravilhosamente bem ? Não,

notas
mas certamente a maioria consegue.
Ou poderia conseguir, se tivesse incentivo, acessibilidade e trabalhos
de inclusão. Por isso, vale uma boa
reflexão, de como o termo “exemplo
de superação” é desnecessário, pois
na maioria das vezes não passa de
um elogio pronto feito para toda e
qualquer pessoa com deficiência que
continua tocando a vida.
Comecem por deixar de lado a necessidade de ver a pessoa com deficiência como alguém absurdamente
diferente e passem a vê-la como uma
pessoa qualquer, que também tem
uma característica específica que foge
ao padrão. E se quiser elogiá-la, elogie
as características que o tornam uma
pessoa tão única quanto qualquer pessoa que você conheça. E se ela realmente for excepcional para driblar a
condição dela, elogie a capacidade de
adaptação dela, elogie os talentos, elogie seu entusiasmo e bom humor, não
apenas sua capacidade de superar.
Elogiar a “superação” como elogio
máximo é enxergar sempre os obstáculos que a pessoa enfrentou, em vez
de enxergar as pessoas em si.
Se você vê apenas o obstáculo,
você está deixando de prestar atenção
em todo o caminho. Por isso, ajude a
removê-lo, em vez de perder tempo
elogiando quem consegue ultrapassá-lo. Garanto que a diferença será muito
maior !

Lak Lobato

é surda desde os 10 anos e
passou mais de 20 anos sem
ouvir, recuperando a audição
através do Implante Coclear.
É palestrante, comunicadora
formada pela Universidade
Anhembi Morumbi, autora
do blog e livro “Desculpe,
não ouvi!” sobre deficiência
auditiva sob o foco dos surdos oralizados, usuários da Língua Portuguesa e de
próteses e implantes auditivos. Já escreveu para
os sites Acessibilidade Total, Acesso Total e ADAP.
Atualmente, assina uma coluna no blog Amigos da
Audição. Blog: desculpenaoouvi.com.br

Célia Leão assume presidência
de comissão em Assembleia paulista
No início de maio último, a deputada estadual por São Paulo, Célia Leão (PSDB/SP),
que se tornou paraplégica em 1974 devido a
um acidente automobilístico, assumiu pela 2ª
vez a presidência da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa Paulista. Considerada a mais importante
da ALESP, por ela passam todos os projetos que
serão debatidos pelos deputados. Atualmente,
são mais de 400 à espera de análise. A parlamentar já esteve à frente da CCJR nos anos de
1999 a 2001, quando foi a primeira mulher a
assumir a presidência desta comissão. “Assumo
com alegria sim, mas sobretudo, com o compromisso e responsabilidade para esta importante tarefa, para debater e
deliberar de maneira eficiente e democrática, todos os temas que couberem
à nossa CCJ”, ressaltou a deputada .

Crianças da AACD participam de desfile de moda
A cidade de São Paulo foi palco do primeiro Max Fashion Day, iniciativa
dedicada à descoberta de novos talentos mirins para as passarelas. No
final de março, no hotel Transamérica, importantes grifes infantis apoiaram
o evento, como Gabriela Aquarela, Levis’s Kids, Banana Danger Company,
a etiqueta de homewear Sleeping Pill e Puket, que apresentaram as novidades das suas coleções de inverno 2015. Os cerca de 300 convidados
foram recepcionados pela atriz Susy Rêgo e seus dois filhos. Participaram
também atores mirins do SBT, convidados pelos organizadores do evento, a Agência Maxfama e o Grupo YBrasil. A Agência está há 12 anos no
mercado e é especializada em novas faces infantis. O evento destacou o
trabalho da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e levou
para a passarela quatro crianças atendidas pela instituição. De acordo com
os organizadores, foi uma ótima oportunidade para quebrar preconceitos
e difundir a necessidade de inclusão social, valorizando positivamente a
autoestima dos participantes
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Sérgio Nardini: rádio, comunicação,
arte, humor e ironia como instrumentos
de informação e alegria...

T

odas as quartas-feiras, às
11h30, com reprise aos domingos, às 16h30, Sérgio
Nardini apresenta o programa
“Acesso Especial” na Rádio
Cultura FM de Amparo/SP, cidade com
70 mil habitantes na região de Campinas/
SP, há pouco mais de 130Km da capital
paulista. Os programas também podem
ser conferidos pela internet: www.culturafmamparo.blogspot.com.br . E quem
navega pelo facebook, está lá a página
“Deficiente Irônico”.
Nardini usa cadeira de rodas devido
a uma Amiotrofia Espinhal Progressiva
Tipo II, diagnosticada apenas aos 30
anos. Antes, acreditava-se fosse paralisia
cerebral. Ele é presidente do Conselho
Municipal das Pessoas com Deficiência
de Amparo/SP e conduz o programa de
entrevistas desde 2008, numa parceria
do Conselho com a rádio. A pauta é um
misto de assuntos como: cultura, inclusão social, qualidade de vida, mercado
de trabalho, saúde, educação e pesquisas, entre outros, sempre valorizando a

diversidade. “Seu conteúdo busca não
apenas informar, mas também, e principalmente, derrubar velhos conceitos e
barreiras, acreditando sempre que não
existe inclusão sem informação”, explica
Nardini.
No face, a ironia e o humor são usados como ferramentas para desmistificar
certos conceitos e tabus relacionados às
pessoas com deficiência, assim como
quebrar paradigmas e estereótipos, além
de reivindicar direitos básicos que ainda
não são cumpridos. “Acredito, dessa forma, estar contribuindo para o processo de
inclusão”, afirma. “Outro dia postei uma
foto sensacional de um cara saltando de
paraquedas em uma cadeira de rodas,
e escrevi o seguinte acima dela: ‘Não
se iluda! Tem coisas que você não vai
conseguir nuuuuunca!’ É isso mesmo!
Chega desse estereótipo de que todas as
pessoas com deficiência são super-heróis
ou exemplos de superação. Cada caso é
um caso. Eu, por exemplo, jamais farei
o que esse cara da foto faz... Mas, e daí
? Tem coisas que eu faço que ele nunca

fará... acho...”, comenta Nardini sorrindo.
“A vida deve ser vivida com leveza”,
complementa. “Afinal, rir de si mesmo,
além de ser sinal de inteligência, é uma
condição humana. Acredito também que,
no dia a dia, o humor e a ironia podem
driblar muitas situações constrangedoras
e, principalmente, preconceituosas que
comumente vivenciamos. Além disso,
vale ressaltar que nunca fui adepto do
‘politicamente correto’. A mensagem subliminar da página é: humor rima com
amor. Ironia rima com harmonia”, conta.

lição de vida

Ele também participa de um grupo,
a “Máfia Cultural”, de amigos e amantes
da cultura e da arte, dedicado a organizar
passeios culturais para visitas a exposições
e apresentações musicais, principalmente em São Paulo/SP. É ainda palestrante,
há 10 anos, oportunidade que usa para
disseminar ideias e opiniões a respeito
de vários assuntos, principalmente inclusão, aproveitando para quebrar barreiras,
tabus, paradigmas e “pré-conceitos” existentes com relação a esse assunto.

Uma trajetória de luta
Nascido na zona rural de Amparo, em
1967, filho único de pais trabalhadores
na lavoura, Nardini enfrentou muitos
problemas financeiros e de saúde na
família, o que dificultou inclusive seus
estudos. Já morador na área urbana, em
1976, alfabetizado pelas tias, foi preciso
uma verdadeira luta para a matrícula na
escola pública, já que a direção o encaminhou para a APAE. Com interferência
até do prefeito, ele foi matriculado em
uma escola sem acessibilidade e a mãe
acompanhava-o todos os dias, empurrando a cadeira pelas ruas e ajudando nas
idas ao banheiro e na hora de comer a
merenda. “Infelizmente, até hoje essa
escola estadual não possui acessibilidade!”, comenta.
Em 1984, precisou abandonar os estudos por falta de condições financeiras, de
um câncer materno e de uma pneumonia. “Tédio, solidão e uma TV em preto e
branco foram minhas companhias diárias,

durante muito tempo”, lembra Nardini.
Ele começou a desenvolver então uma
de suas paixões: a pintura. Primeiro, sem
pretensões, fazendo estampas para camisetas, mas depois enveredando por um
trabalho artístico que permitiu inclusive
uma independência econômica para a
família com a venda dos quadros, participação em exposições e premiações.
Hoje ele já não consegue mais pintar,
devido à progressão da doença.
Foi só em 2007 que concluiu o ensino

médio à distância e, em 2009, finalmente, ingressou na faculdade para fazer o
curso de Marketing, no Centro Universitário Amparense, época que lembra com
muita alegria, apesar de já não conseguir
mais escrever. Os amigos, professores e a
memória foram fundamentais para a formatura. No encerramento, uma surpresa:
ele ganhou dos colegas e de velhos amigos um passaporte para maior independência, a cadeira de rodas motorizada.
Nardini foi também vereador na cidade
e fundou a Associação Amparo Eficiente,
que trabalha em várias frentes, como:
atividades sócio recreativas e encaminhamento para o mercado de trabalho, além
de organizar um Bloco Carnavalesco dos
mais animados.
Na vida pessoal, sua grande conquista
foi o casamento em 2007 com Elisângela,
uma professora de matemática que conheceu pela Internet. Da união nasceu
a filha Lavínia, em 2010. Seu principal
plano agora é escrever um livro, para o
qual está procurando patrocínio.
“Hoje vivo tentando mudar a imagem e o pré-conceito que grande parte
da sociedade tem sobre a pessoa com
deficiência. É preciso quebrar velhos tabus, pois só assim é possível modificar
nosso estigma do déficit e da carência.
Muitas vezes, o preconceito nasce da
desinformação. Reforço, igualmente, que
precisamos tratar todos com igualdade,
porém, respeitando as diferenças. Penso
que navegar é preciso e viver é imprescindível, porém, sofrer é opcional”, conclui.
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HOSPITALAR 2015: feira reúne
setor de saúde em São Paulo

A

Hospitalar Feira + Fórum
reuniu no Centro de Convenções Expo Center Norte,
na capital paulista, entre 19
e 22 de maio, a indústria
fornecedora, dirigentes e profissionais atuantes em hospitais, clínicas, laboratórios e
demais estabelecimentos de saúde. Apesar de não ser dedicado ao segmento de
pessoas com deficiência, o evento acaba
trazendo produtos que interessam ao setor,
como cadeiras de rodas especiais, assim
como congressos, seminários e wokshops.

A presidente e fundadora da feira, Waleska Santos, destacou, na abertura oficial,
que o evento reflete um setor onde inovação é palavra de ordem: “e inovação tem
sido uma constante também na história
de nossa feira. Sabemos da expectativa e
do cuidado com que empresários e profissionais do Brasil e do exterior preparam-se
para esse momento, que se tornou um dos
mais importantes em atualização, contatos
estratégicos e desenvolvimento de negócios na área da saúde”.
Segundo os dados divulgados, o Bra-

sil é o 8° maior mercado de saúde do
mundo, movimentando cerca de 10% do
PIB brasileiro e gerando 12 milhões de
empregos diretos e indiretos em toda a
cadeia produtiva.
O pavilhão vermelho foi o que reuniu
o maior número de empresas com produtos ligados às pessoas com deficiência
e tecnologias assistivas. A mostra fechou a
edição 2015 com saldo positivo e segundo
a organização, mais de 95 mil visitantes
passaram pelos pavilhões.

evento
Lançamento da Feira
+ Fórum Reabilitação 2015 !
Já em sua quarta edição independente, a Feira + Fórum Reabilitação
- Feira Internacional de Produtos,
Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Reabilitação, Prevenção e
Inclusão, chega em 2015, com uma
novidade: acontecerá entre os dias
07 e 09 de novembro no Pavilhão
Azul do Expo Center Norte. Ou seja,
a mostra está de casa nova !
No último dia da Hospitalar foi
realizado um encontro para anunciar
a data e as novidades da Feira +
Fórum Reabilitação, que reúne empresas e profissionais dedicados ao
atendimento de pessoas com deficiência, idosos e obesos. Waleska Santos recebeu empresários e parceiros
institucionais, como: Linamara Rizzo
Battistella - secretária de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência
de São Paulo e presidente de honra
da Feira Reabilitação, e dirigentes
e representantes de outras instituições parceiras, como: Regina Guzzo
- diretora do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional;
Valdesir Galvan - superintendente da
Associação de Assistência a Criança
com Deficiência (AACD); Rodrigo
Rosso - presidente da Associação
Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para
Pessoas com Deficiência (ABRIDEF);
e Luciano Nascimento - diretor da
Associação Brasileira de Ortopedia
Técnica (w), entre outros.
A presidente incentivou empresas, profissionais e instituições a se
engajarem na causa das pessoas
com deficiência, destacando que
a Feira Reabilitação está preparada para atuar como ponto de convergência do setor e multiplicadora
de conhecimento e oportunidades
de negócios, o mesmo plano de
trabalho que levou ao sucesso da
Hospitalar.
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sexualidade

notas

por Paula Ferrari

A mulher, sua sexualidade
e uma tal deficiência

A

creditem: ser mulher dá um
trabalhão !
A mulher, salvo exceções, é um serzinho um
tanto complicado e cheio
de neuras. Quando somamos ao fato de
vivermos em uma sociedade culturalmente machista, que prega a ditadura de uma
beleza fora dos padrões da maioria de nós,
a coisa complica um bocado.
Mas, não paramos por aí ! Muitas, assim
como eu, ainda tem que aprender a lidar
com uma tal deficiência...
Ouvi dizer que essa tal deficiência causa
certo vendaval na autoestima e faz uma bagunça danada na cabeça da mulherada... e
não é para menos ! Afinal, diz a sociedade
que a mulher é uma “contradição” por ser
doce, bela, delicada e ao mesmo tempo
forte, determinada e guerreira. Pois bem,
além de termos que ser tudo isso aí, ainda
me vem essa deficiência e “esculhamba”
tudo que já estava quase arrumado...
Foi bem assim que me senti há alguns
anos, quando tive que aprender a conviver
com a dificuldade em me locomover e
todas as mudanças que com ela vieram.
Sei que, apesar de este ser um sentimento
meu, é compartilhado por muitas de nós
que passamos a nos ver como pessoas
frágeis e fora dos padrões de beleza por
estarmos em um corpo que, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais
diferente do idealizado.
E por onde começar quando a cabeça
é um emaranhado de sentimentos ?
Um bom começo pode ser se resgatar,
buscar a essência de quem de fato somos.
Sem se importar, neste momento, com o
que está fora, com o físico, e sim com o
que essencialmente somos e o que há
de belo nesse “eu”. É preciso fortalecer o
vínculo consigo mesma e encarar a vida
de uma forma franca !
É necessário acordar todos os dias e ver

o que há de bom em si, o que há de belo
naquilo que o senso comum chama de
diferente. A mulher encanta com o sorriso,
sorri com a alma e transborda beleza com
a forma ímpar de lidar com as mais diversas situações. Quando reconhecemos isso
em nós, aprendemos de uma maneira
natural e gostosa a viver nossa sexualidade, a não mais ter vergonha do diferente.
A sexualidade não se refere somente
ao sexo e sim a nossa maneira em viver
nossos desejos, vontades, tesão. Refere-se às atitudes e comportamentos frente
a essa parte tão boa da vida. Com isso, a
deficiência se torna um passaporte para
o autoconhecimento... É a porta para a
descoberta de novas formas de prazer e
de viver o amor, o sexo e o desejo.
Para mim, não há nada mais excitante
do que o novo ! É preciso se permitir sem
medo, estar aberta a novas descobertas
sobre si e sobre sua sexualidade.
É por isso que digo: ser mulher dá um
trabalhão, mas não tem nada mais gostoso
do que desempenhar esse trabalho !

Paula Ferrari é fisioterapeuta, especialista em Reabilitação Neurológica pela ISCMSP,
atua na área de Sexualidade
da pessoa com deficiência
desde 2007. Atualmente
é consultora de vendas da
empresa Cavenaghi, fisioterapeuta da Equipe BioMais e
modelo da Agência Kica de
Castro.
E-mail: paula.pferrari@yahoo.
com.br

Marcha pela Paz - Marcha
Para Jesus 2015

A 23ª edição da Marcha reuniu
cerca de 2 milhões de pessoas nas
ruas de São Paulo/SP no dia 4 de
junho. Saindo do Metrô Luz, às 10h,
seguiu em direção à Praça Heróis da
Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na zona
norte da capital paulista. No local,
foi montada uma grande estrutura
onde aconteceram shows durante
todo o dia - até às 22h - com diversas bandas e cantores do segmento
gospel. Ao lado do palco, foi separado um espaço amplo para pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida. Entrevistados reconheceram e
elogiaram a iniciativa da organização
do evento pelo cuidado com a acessibilidade, apesar do local separado
não ter visibilidade suficiente para o
palco. Eles esperam que na próxima
edição possam contemplar o que
acontece no palco, uma vez que
as cadeiras de rodas são baixas e
os surdos, com intérprete de libras,
apreciam a interpretação junto com
o que acontece lá. Todos os anos,
pessoas de todas as idades e lugares do Brasil, e até de outros países,
participam do evento em São Paulo,
que faz parte do calendário oficial
do País desde setembro de 2009,
quando a Lei Federal 12.025 foi
sancionada, com o apoio da prefeitura de São Paulo, Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET), SPTrans/ATENDE, São Paulo Turismo
e Policia Militar. A Revista Reação
esteve presente, parabeniza a iniciativa e considera o evento importante
para a cidade e para as pessoas com
deficiência.
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mulher

por Márcia Gori

A terceira idade da mulher
com deficiência, estamos
levando isso a sério?

S

empre me pego falando, “no
meu tempo era assim...”, depois de tanto repetir esta
frase, caiu a ficha que estou envelhecendo... como
todos. Embora nunca imaginei ser eterna, tenho observado que tem aparecido
em mim, diversos problemas que antes
não sentia e que agora fazem parte do
meu dia a dia.
A idade chega de forma implacável,
junto dela os problemas que herdamos
por extravagâncias cometidas na juventude, mesmo sendo aconselhadas em
não fazê-los, a mocidade nos dá a sensação de invencibilidade, que somos heroínas em nosso meio e podemos tudo.
E se envelhecemos, temos que ter a
consciência de que, quem cuida de nós
ou auxilia também envelhece, no mesmo compasso. Mas o que mais preocupa
é quando os pais se vão e esta mulher com deficiência não tem ninguém
que chama a responsabilidade para si,
porque os irmãos já tem suas próprias
vidas em ritmos que escolheram, suas
famílias... e na maioria das vezes, não
tem como ou não querem assumir tal
situação, nos deixando mais vulneráveis
do que já somos.
O que faremos quando esta fase
chegar ? Devemos ir para asilos sem
preparação nenhuma para nossas necessidades ? Embora as pessoas dizem que
idosos são todos iguais, que todos são
parecidos e blá blá blá... Nós sabemos
que não é assim que funciona.
Quando somos jovens – nós pessoas
com deficiência – já temos certas especificidades, imaginem quando a idade
chega ? Fica mais complexo ainda, por-

que vem a fragilidade da idade, mais a
deficiência, que são fatores estressantes
para nós que iremos mudar de “mãos”
de cuidadores... É muito medo... muitas
dúvidas...
Estamos envelhecendo e não vejo
ninguém se preocupando com essas
mulheres com deficiência. Não vejo nenhuma política pública clara e objetiva
neste sentido, vejo reuniões sem resoluções, enquanto isso o tempo está
passando, passando, passando. Discuti-se o envelhecimento das pessoas com
deficiência intelectual, porém nada sobre outras deficiências, temos que levar
em consideração que nosso universo é
muito extenso e não paramos somente nas deficiências que são vistas, pois
atualmente temos também as doenças
raras que são milhões e com muito mais
cuidados. E poucos pensam nisso.

Essas mulheres vivem uma vida inteira de luta contra as dificuldades, algumas
casam, constituem família, mas não tem
garantia que haverá suporte das pessoas
próximas na velhice, tendo a mesma
situação daquela que não casou e não
tem filhos.
Família não é garantia de ter quem
olhe, cuide ou ame a pessoa quando
esta adoece ou envelhece, isso foge
dos laços e vínculos sanguíneos, quem
é de fora muitas vezes faz este papel
por questões de laços afetivos serem
profundos, entretanto o que fazer quando não ocorre esta situação ? Vai para
onde ? Quem cuida ? Vive a mercê da
boa vontade alheia ? E a história de vida
desta mulher, como fica ? As suas emoções, sua autoestima, sua autonomia,
seu livre-arbítrio ?
Não pense ou torça o nariz para este

mulher
assunto, alegando que não é problema
seu. Realmente ele não é seu, é nosso
! Porque ele é real, mas não é discutido,
nem visto constantemente. Às vezes ouvimos uma história aqui... outra lá... que
alguma idosa com deficiência pode estar
em condições de abandono. Ficamos
incomodados por algum tempo, depois
esquecemos até ele ressurgir novamente. Mas essa idosa pode ser você ou eu
amanhã... Pense nisso !
Como haverá mudanças se não provocamos a sociedade a refletir ? Se esses casos são escondidos, porque não
são estatísticas, então não tem debates
sérios, políticas públicas formatadas, locais preparados para estas mulheres PcD
idosas, profissionais capacitados para
dar a tranquilidade merecida. Tudo fica
jogado ao acaso...
Quem governa atualmente, os nossos
políticos, demonstram claramente que
não tem mais preocupação em trabalhar
para o povo, somente para o seu inte-

resse próprio e dos seus pares... porque
os nossos problemas, hoje não fazem
parte mais das prioridades deles. Estes
homens e mulheres que detém o poder,
já perderam a sensatez, a honra, o valor
humano, só o que ouvimos são promessas e logo em seguida a falsidade para
conosco... e o descaso correndo solto.
A cada dia a população cresce, assim
como os problemas também, há necessidade de união de lideranças honestas,
sem vaidade em ser “pai ou mãe” da
criança ou da ideia... Precisamos ter
gente que lute de verdade – e com
verdade – pelos que realmente estão
desprotegidos. Gente e governantes
que façam o que tem que ser feito,
mesmo com poucas armas, mas com
muito amor no coração, porque quem
tem amor, tem a arma mais poderosa,
que vence qualquer coisa, qualquer
obstáculo ou medo.
Até nosso próximo encontro !!!

Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP,
Presidente-fundadora da
Ong “ESSAS MULHERES”,
Idealizadora da Assessoria de Direitos Humanos
- ADH Orienta- ção e Capacitação LTDA,
Ex-presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CEAPcD/SP
2007/2009, ex - apresentadora do Programa
Diversidade Atual no canal 30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de São José do Rio Preto/SP
2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre
Sexualidade da Pessoa com Deficiência do
NIS – Núcleo de Inclusão Social da UNORP,
Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com
Deficiência na REATECH 2010 a 2013, co-realizadora do I Encontro Nacional de Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência
em 2012, capacitadora e palestrante sobre
Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social da
Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da
Agência Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
Blog/site: www.marciagori.net
Site: www.essasmulheres.org
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Reptilterapia traz novas
perspectivas para tratamentos

M

uito já se falou e é até
bem conhecida a participação de cavalos, gatos e cachorros como
auxiliares de terapias
para vários tipos de patologias ou deficiências, tanto para crianças como para adultos.
Uma nova vertente substitui os simpáticos
animais por outros que até não gozam de
muito boa fama, tais como: cobras (Jiboia,
Salamanta, Epicrates Cenchria, Caninana),
lagartos (Teiu e Iguana), Jacaré do Papo
Amarelo, cágado e jabuti.
Na capital paulista, a Associação dos
Cavaleiros da Guarapiranga e Adjacências,
uma associação sem fins lucrativos que
tem o nome fantasia de Walking Equoterapia, está usando esses animais inusitados
com bons resultados, segundo a fundadora
e coordenadora Andrea Ribeiro, que é fonoaudióloga, especialista em motricidade
oral, equoterapeuta e pet terapeuta.
O trabalho começou em agosto de
2014, depois de Andrea ter observado
que a maioria das crianças com déficit de
atenção, hiperatividade e espectro de autismo tinham interesse no mesmo animal: o
jabuti. Ela começou a pesquisar o assunto
em 2013 e não encontrou nada na literatura nacional, mas conseguiu indicações

no exterior. Conheceu o trabalho da Ada
Barack, do norte de Israel, que desenvolveu
massagens com serpentes constatando um
poder relaxante, calmante, estimulante,
alívio de dores musculares e melhora da
movimentação dos pacientes. “Comecei
a encontrar a luz que eu queria”, conta
Andrea, constatando que suas observações
tinham fundamento e que outras pessoas
já haviam observado a mesma coisa e estavam realizando tratamentos.
A terapeuta fez uma parceria com a SOS
Ambiental, em que o biólogo responsável, Diego Sanchez, é muito conceituado
pelo trabalho de educação ambiental, para
conseguir os animais, todos registrados no
IBAMA e que não sofrem qualquer tipo de
agressão ou maus tratos. No começo foram duas crianças atendidas, usando jabuti,
iguana, lagarto, jiboia e jacaré.
Os resultados, segundo Andrea, foram
obtidos em quatro sessões: “em LJH, com
diagnóstico de paralisia cerebral, houve
melhora significativa no fortalecimento da
coluna cervical”, conta a terapeuta, explicando que a criança começou a sustentar
a cabeça e posteriormente iniciou o fortalecimento do tronco com o uso da jiboia.
“Esses progressos foram alcançados, pois
a jiboia apresenta a musculatura muito

forte, mata por constrição, e ao rastejar
pelo corpo do paciente, os movimentos
realizados por sua musculatura promovem
uma vibração que estimula os músculos
dele”, explica.
A terapeuta usou sua especialidade em
motricidade oral e testou nos músculos da
face com ótimos resultados. Ao rastejar
pelo rosto no sentido da contração muscular a serpente promovia um fortalecimento
da musculatura e melhorava a mobilidade.
Quando colocada no sentido contrário,
provocava um relaxamento muscular.
Hoje já são atendidas cerca de 50 crianças com diversos tipos de diagnósticos:
paralisia cerebral, transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade, desordem de
processamento auditivo central, autismo,
Asperger, doenças degenerativas e outras
ainda sem diagnóstico médico fechado.
Todas as sessões estão sendo documentadas para futura publicação. “Aqui no Brasil
a Walking Terapia é a única que realiza a
reptilterapia. Reabilitamos crianças, adolescentes, adultos e idosos com comprometimentos motor, de linguagem, social,
emocional, com dificuldades de aprendizado, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade”, garante a terapeuta.
No exterior, segundo ela, os répteis já
são muito usados nas sessões de terapia
por diversos motivos. São animais de sangue frio e proporcionam estimulação tátil;
possuem escamas e não pelos, mais facilmente aceitos por pessoas em estados
de crises alérgicas; são menos invasivos
e mais lentos. Além disso, são diferentes:
“não costumamos encontrar um jacaré ou
uma cobra na rua”, constata. Ela garante
que depois da sensação de nojo, medo
ou repulsa, ao conhecer o bicho ele mostra sua importância, seu poder calmante,
estimulante, relaxante, capaz de aliviar as
dores, de melhorar a mobilidade de um
membro: “Então temos uma quebra de

notas
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Projeto incentiva inclusão pela educação física

preconceitos”, garante.
Andrea explica que nenhuma terapia
substitui a outra, mas se complementam.
A Walking é um centro de reabilitação que
apresenta diversos tipos de tratamento,
oferecendo além de equoterapia, pet terapia, reptilterapia, também fisio, fono, psicologia, pedagogia e psicopedagogia. “Para
que essa técnica possa ser reconhecida
em nosso país como método terapêutico,
necessitamos de apoio de universidades
interessadas. Preciso da autorização do
Comitê Científico de Ética para publicação
de trabalho e artigos científicos. Se está
dando certo fora, como no Reino Unido,
também pode dar certo aqui no Brasil”,
conclui Andrea.
Para participar, é preciso marcar uma
avaliação por e-mail: contato@equoterapiawalking.com.br.
Como não tem fins lucrativos, a associação, por meio de patrocínios, consegue
oferecer tratamentos totalmente gratuitos
ou com pequenas parcelas para pessoas carentes. Quem tem recursos paga o
valor total.

A iniciativa é do
Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) e
Instituto Rodrigo
Mendes, em parceria com a Fundação FC Barcelona. Até o final do ano,
professores, gestores e técnicos de escolas municipais de 15 capitais brasileiras participarão de um curso sobre educação física inclusiva. “Por meio
do esporte e da brincadeira, queremos promover o direito das crianças com
deficiência de estar na escola, aprendendo e se desenvolvendo com as
demais crianças”, destaca Rodrigo Fonseca, especialista da área de Esporte
para o Desenvolvimento do UNICEF no Brasil.
O projeto já teve uma primeira edição, entre 2013 e 2014, quando
alcançou mais de 22.500 alunos da rede municipal de ensino nas 12
cidades-sede da Copa do Mundo. Ao todo, 324 educadores, gestores e
técnicos concluíram um curso semipresencial. Nesta nova etapa, o projeto foi
expandido para mais três cidades, e novas escolas estão sendo mobilizadas
em: Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Curitiba/PR,
Fortaleza/CE, Maceió/AL, Manaus/AM, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE,
Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Luís/MA e São Paulo/SP. “Observamos
que os educadores que participaram do curso inovaram em propostas para
incluir todos os alunos nas aulas de educação física. Muitas vezes, graças à
ressignificação da educação física, conseguimos mudar a forma de toda a
escola compreender e se relacionar com as diferenças humanas, superando
desigualdades”, completa Rodrigo Hübner Mendes, superintendente do Instituto Rodrigo Mendes. Além da formação dos professores, a nova edição será
concluída, em 2016, com um guia de experiências de educação inclusiva.

Ampliado prazo de isenção do IPI na compra de veículos por PcD
A Receita Federal ampliou
de 180 para 270 dias, a validade da autorização de aquisição de veículo sem o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A instrução
normativa é de 22 de abril
último, e beneficia taxistas
e pessoas com deficiência.
A justificativa é que foi necessário dar mais tranquilidade aos compradores
porque depois de conseguir a isenção do IPI, os interessados tinham dificuldades em pedir aos governos estaduais a isenção do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a compra dos veículos.
O IPI é um tributo federal necessário para se conseguir a isenção do ICMS,
imposto de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. Segundo
a Receita, como o trâmite desses pedidos muitas vezes ultrapassava 180
dias, o documento de isenção do IPI caducava. Isso obrigava ao comprador
a reiniciar o processo na Receita. Para evitar o transtorno, o Fisco decidiu
aumentar em 90 dias a validade da isenção do IPI nesses casos.
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mais eficiente

por Samara Del Monte

Quando o coração bate
forte, é sinal de que o
amor chegou !

E

stamos sempre rodeados
de pessoas, mas há aquele
momento em que o coração
sente, mexe com a gente e
faz com que nos movimentamos também para conhecer melhor
alguém. Não há empecilho que se ponha no caminho e impeça
de estarmos juntos com a nossa cara metade.
Amor é assim, sem muita explicação...
Às vezes, nem precisa ver pessoalmente. Foi assim que aconteceu com Vitor Rosa, 33 anos e Camila Lima, 27 anos – ambos
com paralisia cerebral. Eles se conheceram há um ano no Grupo
“Namoro Deficientes” do Facebook e nem a distância entre Santos/SP no litoral, e Campinas/SP no interior, os separa.
Deiverson Lenon, 31 anos, conheceu Stephanie Binezi, 23
anos, em um campeonato de Bocha Paralímpica e estão namorando há 7 anos. Mesmo com dificuldade de oralizar, Deiverson
a conquistou com frases lindas ditas através de sua prancha com
alfabeto. O casal teve que conseguir coordenar emoção com
“incoordenação” motora. “Tivemos alguns problemas para beijar
no começo, mas com treino foram bons beijos!”, afirma o casal
apaixonado.
Com tantas dificuldades de coordenação motora, locomoção
e comunicação, a família tem um papel fundamental para que
o amor não seja platônico e o namoro não fique virtual. “Nossas
mães são muito legais, quando a minha não me leva na casa
dela, a dela traz ela aqui em casa e saímos muito”, diz Rômulo
Rodrigues, 24 anos, namorado de Thalita Duarte, 21 anos.
No entanto, nem sempre é um mar de rosas. Stephanie dos
Santos, 20 anos, Diadema/SP, tem lesão na lombar e quando passava as férias em Minas Gerais com sua avó, conheceu um menino
que dizia ser amor à primeira vista. Namoraram um tempo, mas,
acabou, porque ele não suportava a distância e, principalmente, porque a mãe dele não aceitou que ele namorasse uma pessoa com
deficiência. “Quando a gente adquire uma deficiência, as pessoas
não nos veem como alguém normal... nos veem com pena, com
dó. Então eu deixei de acreditar no amor para não sofrer”, contou.
Mesmo sabendo que nem sempre o final é feliz, vale a pena
se apaixonar e viver um grande amor !

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

música e arte

por Celise Melo (Celelê)

A Aldeia Tekoa Pyau
em São Paulo/SP

E

m visita à Aldeia Guarani Tekoa Pyau, localizada
na Estrada Turística do Jaraguá, na Zona Noroeste
da capital paulista, conversei com Willians Macena,
responsável pela parte educativa da comunidade
indígena.
É um local histórico, de onde já foi inclusive extraído ouro.
A Estrada Turística divide os lotes de terra: a parte de baixo é
denominada Tekoa Ytu e a parte de cima, Tekoa Pyau, e ainda
não estão regulamentadas em nome dos indígenas. As famílias,
em situação de extrema pobreza, vivem de doações e recebem
alimentos da FUNAI. Outro drama é a quantidade de cães e gatos
que são abandonados no local para os índios cuidarem. A venda
de artesanato também ajuda na sobrevivência.
Em 1997, a aldeia recebeu a visita do sertanista Orlando Villas
Bôas. Orlando levou alguns índios para um colégio da região, fez uma
palestra, contou muitas histórias e respondeu às perguntas de alunos.
A aldeia mantém a língua e os costumes guaranis e preserva
sua arte com músicas tradicionais, pinturas, artesanato e danças.
Fui presenteada com um lindo chocalho, que terei o prazer de
usar em meus espetáculos de Inclusão, onde canto minha música “Canção dos Índios” (CD “Cante o Ano Todo”).
Lá existe o Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI),
que é uma escola diferenciada, onde o foco é o aprendizado
da língua. A escola pertence à comunidade e é frequentada por
crianças de até 5 anos e 11 meses. São 10 educadores que
trabalham e recebem um salário mínimo da Prefeitura Municipal
e o CECI é conveniado a uma ONG.
Atualmente existe o Projeto “Programa Aldeia”, que é uma
iniciativa da Secretaria da Cultura do município, mas Willians tem
vontade de criar um projeto específico voltado para os jovens e
para as crianças.
Na aldeia, há uma
cozinha da comunidade e três vezes por semana há um trabalho
comunitário onde toda
a família participa preparando o café da manhã e o almoço. Tudo
à base da ajuda de
ONGs e associações
não governamentais.

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz,
autora, musicoterapeuta e educadora, e é sucesso de
público e crítica há mais de 22 anos.
Site: www.celeleeamigos.com.br
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br
Facebook: Celelê e Talili e Fan Page Facebook: Celelê

TUDO NESTE CARRO
FOI FEITO PARA VOCÊ.
INCLUSIVE O PREÇO.
SE 2.0 PowerShift 2015

(CAT. ECS5)

_ à vista

49.822

Transmissão automática de 6 velocidades | Faróis com LED | Direção elétrica | Ar-condicionado | Vidros, travas e espelhos
elétricos | Vidros com 1 toque para baixo | Sync® Media System com Applink e assistência de emergência | Freios ABS com
controle de estabilidade e tração | Assistente de partida em rampas | Air bag duplo | Faróis de neblina | Bagageiro de teto
Rodas de aço 15” com calotas integrais | 4 Tapetes em carpete (dianteiros e traseiros)
Aviso sonoro do cinto de segurança (motorista e passageiro)

www.ford.com.br

Consulte um Distribuidor Ford.
Na cidade, somos todos pedestres.
Preços válidos até 30/06/2015 ou enquanto durarem os estoques. EcoSport SE 2.0 PowerShift 2015 (cat. ECS5) a partir de R$ 49.822,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo distribuidor. Oferta válida para pessoas com deﬁciência, com isenção de IPI e ICMS,
mediante carta de autorização da Receita Federal e Secretaria da Fazenda. Sujeito a aprovação de crédito. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.
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crônica

por Deborah Prates

O Desenforcamento de Tiradentes

N

o feriado de 21 de abril
de 2015 compareci a um
evento que me mostrou o
quão estagnado está o desenvolvimento civilizatório
relativamente às pessoas com deficiência.
Adianto que continuamos invisíveis aos
olhos da sociedade. Pior ainda foi comprovar que os integrantes do Poder Judiciário
carioca nos têm como SUB-HUMANOS !
O lema do encontro foi: “Justiça ainda
que tardia”. A sentença de Tiradentes foi
simbolicamente revista no salão histórico
do Primeiro Tribunal do Júri do RJ. Joaquim José da Silva Xavier foi interpretado
pelo ator Milton Gonçalves. O papel de juiz
foi do desembargador Claudio dell’Orto
e o criminalista Técio Lins e Silva atuou
como advogado do réu. Dr. Técio adotou
como linha de defesa que Tiradentes só
confessou a sua participação no movimento sob tortura. O promotor foi o criminalista
Jorge Vacite Filho.
Na porta do Tribunal estavam aglomeradas umas 500 pessoas ávidas por um
lugar no julgamento. Fiquei impressionada
como os cariocas tinham sede de cultura
! Somente conseguimos acomodação na
sala ao lado do salão principal, onde havia
um telão, e ficamos bem felizes !
Como militante que sou, procurei saber
se no seleto rol dos atores havia pessoa

com deficiência. Afinal, representamos 1/4
da população brasileira, de acordo com o
Censo do IBGE de 2010. Então, soube
que no corpo de jurados - representação
da sociedade - encontravam-se: negros,
mulheres, representante da ONU, presidente, desembargador, indígena e pessoa
de comunidade. Claro que não esperava
ter uma pessoa com deficiência nos papéis principais, pelo que não os procurei !
Nossa, como fiquei triste com essa
conclusão. Estamos tão sofridos com o
olhar assistencialista que nos é dispensado pela cruel coletividade... recobrei os
sentidos. Não podemos aceitar isso em

2015 ! Porque não aceito essa injustiça é
que escrevo esta crônica.
Como imaginar que parcela tão expressiva da sociedade fora ignorada solenemente por todos os agentes pensantes
desse histórico evento ? Respondo a mim
mesma que, deve-se ao nenhum valor
que temos na bolsa de valores humanos,
simbolicamente instituída na sociedade
brasileira. O nosso povo ama a desigualdade ! Nesse diapasão simbólico, a pele
branca vale bem mais do que a pele negra; a pessoa com deficiência vale bem
menos do que a pessoa sem deficiência...
E vai por aí afora para todo tipo de mau
gosto !
Também procurei saber se estavam
presentes pessoas com deficiência na
plateia. Ah, que lamentável constatação
ouvir que não éramos mais do que três !

crônica
Entendo perfeitamente. É que no espaço urbano não temos
transportes nem rotas acessíveis que garantam o nosso direito
a liberdade de ir e vir e, consequentemente, também não temos
o direito à liberdade de expressão.
Com meus olhos cegos enxergo muito bem que tenho habitualmente cerceado o meu direito de participação. Vivemos,
pois, numa democracia ou numa aristocracia velada ? Democracia
sem igualdade e sem direitos humanos ! Existe ? Pode ?
No desenforcamento de Tiradentes - 2015 - a LIBRAS foi
ignorada. Eis a prova contundente de que as pessoas com
deficiência são imperceptíveis à cegueira opcional, voluntária
de uma sociedade aristocrática.
Quero ser vista ! Tenho pressa de viver. Preciso de uma
Pátria Educadora acessível de verdade !
Bem, dessa feita Tiradentes teve mais sorte, melhor dizendo,
fora feita a justiça. Por unanimidade os jurados o absolveram.
Claro que não podemos devolver a vida ao nosso mártir. Todavia, foi uma grande prova de que a verdade de ontem não
é a verdade de hoje. A história não mudou. O que mudou foi
o olhar que o corpo social deu ao exame dos mesmos fatos
ocorridos.
Sugiro aos integrantes do Poder Judiciário que revejam a
pena imposta ao personagem Quasímodo, pessoa com deficiência na Idade Média. O documento a ser revisto é a obra de
Victor Hugo, O Corcunda de Notre-Dame, cujo trecho chocante
transcrevo agora: “(...) caracterizar que aquela criatura zarolha,
corcunda, torta, incompleta e mal desabrochada era um ‘quase
alguém’.” (HUGO, Victor-Marie. O corcunda de Notre-Dame.
São Paulo: Editora Três, 1973, p. 120)
Magnífico evento que exercitou a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Necessitamos oxigenar os cérebros com permanentes
reexames da história, a fim de que reciclemos os velhos conceitos
e preconceitos. Urge pensar por conta própria, pelo que salutar
será ouvir com cautela muitos conceitos que nos são impostos
por sucessivas gerações, através de pais, professores, amigos...
Mister se faz que o Poder Judiciário reconsidere as muitas
injustiças praticadas contra as pessoas com deficiência, sendo a
principal, rebaixá-las à condição de sub-humanos. Dessa forma, a
JUSTIÇA também seria feita para com as pessoas com deficiência.
Brasileiros, fecho esta crônica sugerindo que adotem para as
pessoas com deficiência o mesmo lema adotado para a revisão
da história de Tiradentes: “Justiça ainda que tardia”!

Deborah Prates é cega, advogada, delegada da
Comissão OAB-Mulher do Rio de Janeiro, da Comissão
Nacional de Promoção da Igualdade, da Comissão
Especial de Direito da Tecnologia e Informação da
OAB e da CDHAJ - Comissão de Direitos Humanos e
Assistência Judiciária do Rio de Janeiro. Desenvolve o
blog http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/ e a
página facebook.com/deborahpratespalestrante

notas
Prêmio Melhores Empresas para
Trabalhadores com Deficiência

A 2ª edição do prêmio foi lançada em 30 de abril. A iniciativa é da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (FIPE). O objetivo é dar visibilidade
às boas práticas relacionadas à inclusão profissional dessas
pessoas, reconhecendo e estimulando as organizações a
aprimorarem seus planos na área. Podem participar empresas
com mais de 100 funcionários, públicas e privadas. O Prêmio
conta com a avaliação de cinco aspectos do ambiente das
empresas: promoção da política dos direitos da pessoa com
deficiência; igualdade de oportunidades; grau de sustentabilidade dos projetos; disponibilidade de recursos, materiais e
psicológicos, que viabilizem ao trabalhador com deficiência
condição plena para desempenho de suas funções, visando
sua inclusão social; autonomia e independência no ambiente
de trabalho; respeito à legislação e potencial de reaplicação
e multiplicação das iniciativas. Os vencedores serão apresentados durante cerimônia de premiação em dezembro.
As finalistas terão suas práticas divulgadas na publicação “As
Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência –
Práticas de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado
de Trabalho”. Em 2014, foram 56 empresas inscritas, com
10 finalistas e 3 vencedoras – Citibank Brasil, Itaú Unibanco
e Serasa Experian – além de cinco Boas Práticas que se
destacaram por sua inovação, sensibilidade e engajamento:
Alfaparf, C&C, Eaton, Hospital Albert Einstein e Natura. Mais
informações: http://pmetcd.sedpcd.sp.gov.br

Revista Reação lança CD em áudio
do Anuário 2014/2015
No mês de abril, durante a Reatech 2015, foi
lançado o primeiro CD em áudio da Revista Reação. A edição escolhida para ser a primeira desse
novo formato, ainda em fase experimental, foi a do
Anuário 2014/2015, edição especial e que circula
por todo o ano em todo o Brasil. O CD foi realizado
através de uma parceria entre a Laramara - Associação Brasileira de Assistência a Pessoa com Deficiência Visual e a “Ver
com Palavras”. Mais de 350 exemplares foram distribuídos
gratuitamente às pessoas com deficiência visual e Instituições
representantes durante a feira, com muito sucesso !
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moda e beleza

por Kica de Castro

Look inverno para evento social

O

inverno está chegando... 21
de junho a 23 de setembro. Nesse período é muito
comum ter dúvidas sobre o
que vestir em um evento
social: casamento, formatura, festa de 15
anos entre outros sofisticados. Para as mulheres, os meses de inverno são os mais
cruéis para compor um visual elegante.
Os vestidos de festas devem ser
confeccionados com tecidos delicados,
independente da estação. Os modelos
voltados para o inverno até tem manga
comprida, mas seguem a linha de leveza e
muitos deles transparências. Se a questão
é o frio, a aposta pode ser em echarpe,
estola, pelerine, bolero, casaqueto ou até

mesmo um casaco. Basta saber combinar.
A tendência para o inverno 2015 são
peças com veludo, mas, a “moda nunca
sai de moda”, basta ter estilo. Os editoriais 2015 falam muito das tendências
dos anos 60. O que é clássico perdura
na moda e com certeza algumas peças
de inverno estão escondidas no armário.
Importante é não passar frio em nenhum
evento e poder aproveitá-lo do começo
ao fim, com total elegância.
Para ilustrar uma dica, chamamos a
modelo Diolice Barbosa, 26 anos, paulista
e tetraplégica, devido uma a cirurgia para
retirar um tumor na medula. Por conta da
lesão, qualquer mudança de temperatura
faz com que ela sinta frio. Esse look foi

aposta de tendência em 2010 e que virou
clássico... um vestido elegante, com alças
grossas e um casaco de pele sintética, que
imita a pele de coelho. A quem goste de
usar casaco com estampa de animal print
– o que também virou um clássico – só
é preciso ter cuidado na hora de combinar com as vestimentas. O vestido deve
ser de cor neutra e de um único tom e
vice e versa, para evitar que o visual fique
carregado.
Quem é usuário de cadeira de rodas
precisa tomar cuidado com o comprimento das peças, para não pegar nas rodas
na hora da locomoção, tanto na parte
superior (tocar a cadeira), como para não
pegar nas rodinhas frontais.
Diolice tem aproximadamente 1,60 m
de altura, baixa estatura, e cerca de 60 Kg,
com uma lordose. Por questão de vaidade,
gosta de disfarçar a pouca barriga que tem,
por isso, a opção foi por um casaco que
terminasse na altura do quadril. Como o
casaco é pesado, também por estar sentada, não seria ideal ser longo. Já quem é
alta e magra, ficam apropriados casaquetos mais compridos. Para cadeirantes, o
tecido e estrutura do casaco precisam ser

moda e beleza

avaliados para não proporcionar volume
onde não tem. Excesso de tecido é crucial
para qualquer composição de look, seja
para pessoa com ou sem deficiência.
O vestido tem uma aplicação de flores
em seda, presa na altura do busto. É totalmente liso, o que proporciona maior conforto para ficar sentada horas num evento.
Como base, vamos comparar a duração
de um casamento, que entre cerimônia
e recepção levam no mínimo 6 horas.
Essa composição foi pensando em uma
convidada de casamento, horário noturno.
Outra dica importante para não errar
no look é saber escolher o sapato. As
sandálias devem ser guardadas para usar
no verão. No inverno, sapatos fechados e
delicados são as apostas corretas. Modelos

estilos “ankle boots” são aconselhados
para eventos casuais.
As meias-calças estão no mercado de
consumo com inúmeras opções. Mas,
para o evento social não perder o requinte, deve-se seguir algumas “regrinhas”. As
meias grossas, como as de fio 40 a 80,
não devem ser combinadas com o vestido
de festa. A sugestão é usar meias-finas
e translúcidas. Quem tem perna fina e
comprida pode pensar em ousar usando
meias trabalhadas ou rendadas, pois elas
tendem no aumento de volume nas pernas e pode achatar a silhueta de mulheres
que estão com curvas mais generosas.
Jamais usar meia-calça de ponteira com
sandálias, essa é uma dica importante.
Não deixe os acessórios de lado: uma
bolsa, por exemplo, pode ser estilo carteira, que ficará bem no colo na hora de tocar
a cadeira. Procure por um material que
não fique deslizando no tecido na hora de
tocar a cadeira e que fique bem na lateral
quando estiver parada. A bolsa não precisa
ser na mesma cor que o vestido, casaco
ou sapato, pode ser uma cor que combine
com a composição. Brinco, colar, pulseira
e anel fazem parte do visual.
Se o evento for de dia, aposte em um
visual sem brilho. Já à noite, brilho faz parte. O look sendo muito trabalhado, as jóias,
semi-jóias ou bijuteria precisam ser mais
discretas, para não chamar mais atenção
que o look. Aqui também cabe uma “re-

grinha”: use uma peça de destaque... se
o brinco for grande, o colar precisa ser
pequeno e vice e versa. Tudo vai depender
da sua composição.
Assim como na maquiagem, não queira chamar atenção para todos os pontos,
valorize boca ou olhos. Ousar destacando
boca e olhar nem sempre é uma boa
pedida para eventos sofisticados, pode
ficar carregado, poluindo o visual. Vale
ressaltar que a maquiagem não precisa
ser no tom do vestido, exemplo, vestido
azul, a sombra para os olhos tem que
ser um tom de azul, isso é um risco para
o look.
É aconselhável fazer uma maquiagem
que fique bem com o tom de pele, fazendo uma harmonia com todos os elementos. O look de festa para inverno não
será um vilão para nenhuma mulher, pois
a quem prefira passar frio, pois acha que
vai perder a elegância e sofisticação. Nada
contra as que prefiram usar os paletós
masculinos no fim da festa, mas não fica
muito elegante.
Fica a dica, eles sentem frio, o problema
é look de verão masculino para ocasião
social. Sobre esse assunto, falamos em
outra oportunidade. Até breve !!!
Modelo:
Diolice Barbosa
Ocasião:
Look noite para um evento
social Make e Hair: Andre Lima
Locação:
Sweet Hair Professional - Mooca
Acessórios:
BiGiteria by Gisele Bijoux
Fotos: Kica de Castro

Kica de Castro é publicitária e fotógrafa. Tem
uma agência de modelos exclusiva para profissionais
com alguma deficiência desde 2007.
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com
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espaço aberto

por Alex Garcia

Os Direitos dos Surdocegos no Brasil

C

olegas da Revista Reação... desejo aqui recordar um grande momento da minha vida,
compartilhando com
vocês que há 10 anos, em junho
de 2005, estive na 8ª Conferência
Mundial Helen Keller, celebrada em
Tampere, na Finlândia, palestrando
muito e recebendo o reconhecimento do Ministério de Educação de lá,
da Finlândia. A Conferência não tinha
recursos para me levar e eu estava
desanimado... foi quando recebi do
Ministro da Educação o seguinte parecer: “Tu vai vir ao nosso país com
nossa ajuda. Gostamos e te felicito
por sua inteligência e currículo”.
A seguir, vejam a palestra que fiz
na Finlândia em 2005.

Resumo
Objetivamos com a apresentação a seguir, destacar de uma
forma empírico-subjetiva os Direitos dos Surdocegos no Brasil.
Tal amostra foi apresentada na 8ª Conferência Mundial Hellen
Keller. Como único palestrante brasileiro, busquei aproximar
nossos argumentos da realidade vivenciada, porém não declarada, dos Direitos dos Surdocegos no Brasil. Direitos e sua efetividade que, a priori, relacionam-se com Poder, Discriminação,
Colonialismo e Liberdade Humana.

I - OS DIREITOS DOS SURDOCEGOS NO BRASIL
PRINCÍPIO BASE DOS DIREITOS
Ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as
nações com o objetivo de que cada um dos indivíduos e cada
órgão da coletividade, através da educação de suas mentes,
governem seus comportamentos e ações para sua liberdade
plena e melhor qualidade de suas vidas.

II - OPÇÕES GERAIS DOS DIREITOS NO BRASIL
• Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo
Brasil em 1948;
• Prevenção contra a Discriminação das Minorias;
• Direito ao Bem Estar, Paz, Progresso e Desenvolvimento
Social;
• Declaração de Salamanca;
• Declaração Interamericana para Eliminação de todas as
formas de Discriminação contra os Deficientes;

III - OPÇÕES ESPECÍFICAS
NO BRASIL
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(2001).

IV - POSSIBILIDADES
Uma Diretriz para a Educação Especial específica em alguns de seus
artigos aos Surdocegos. Se bem
desenvolvida, sua evolução formará
mentes Surdocegas mais democráticas e libertas, que considerem um
direito correspondente a um dever.

V - ONDE HABITAM OS
SURDOCEGOS NOS SEUS
DIREITOS NO BRASIL
• Os Surdocegos do Brasil não conhecem seus direitos;
• Estão muito envolvidos em trocas
de favores;
• Surdocegos educados para serem incapazes de fazerem
julgamentos;
• Não fazer julgamentos significa não ter suas verdades e consequentemente não administrar suas necessidades e diferenças
através de seus direitos e deveres;
• Surdocegos privados de sua liberdade de pensamento;
• Surdocegos impedidos de terem convicção – um direito
fundamental da humanidade;
• Surdocegos confusos em relação ao que é um direito individual e um direito coletivo;

VI - SUGESTÕES PARA O FUTURO
Para que os Surdocegos tenham um melhor desenvolvimento
de suas vidas é necessário que nós sejamos Educados para os
Direitos e consequentemente tenhamos um comportamento
democrático e libertador, assim, às sugestões a seguir, creio,
serem importantes:
• Os Organismos de Apoio Internacional devem ter o cuidado
de não apoiar pessoas e instituições que são historicamente
impeditivos ao desenvolvimento libertado dos Surdocegos;
• Os Organismos de Apoio Internacional devem apoiar os
Surdocegos, ou seja, de Surdocegos para os Surdocegos, isso
é possível;
• Termos de apoio significativo, discutidos através da razão,
para que os Surdocegos se libertem dos domínios de alguns
profissionais;

nota
• Apoio para que os Surdocegos sejam
mais atuantes, considerando, sim, suas histórias, pois muitos de nós no Brasil estamos
distantes de nossos direitos e de nossa voz
porque muitos profissionais e pessoas nos
mantem em um mundo pequeno para
não emergirmos a um habitat liberto e
assim não sejamos concorrentes, mas sim
manipulados com mais facilidade;
• A modificação das questões acima é
necessária para termos uma posição mais
forte perante nossos Poderes Públicos,
assim, apoiando a estruturação e desenvolvimento de Políticas Públicas eficazes;
• Temos que libertar com urgência
nossas mentes para que nossos Poderes
tenham um crescimento, visto que o mundo se desenvolve através das Relações de
Poderes. Nós, no Brasil, estamos historicamente em uma grande desvantagem
nesta relação. Repito: Mais Poderes aos
Surdocegos é necessário.

VII - CONCLUSÃO
Ao concluir esta apresentação, gostaria
de destacar que os Surdocegos do Brasil são todos, apesar de suas dores, boas
pessoas. Boas pessoas aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos.
Boas pessoas aqueles que são atuantes e
também os passivos. Boas pessoas aqueles que lutam pôr seus direitos e pela liberdade, assim como aqueles que fazem
trocas e também manipulam seus próprios
irmãos Surdocegos. A todos destaco que se
tornem tudo o que forem capazes de ser.
Expandir se possível até seu pleno florescimento, suportando todas as limitações,
rejeitando tudo o que for estranho e mostrar em toda a grandeza de nossa dimensão
ser aquilo que podemos. É para vocês que
vivo e trabalho. Obrigado a todos.
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

Vemex e Revista Reação
Entregam Prêmio ao ganhador da Promoção !!!
O carioca Anderson Alves Barbosa recebeu a Cadeira de Rodas Falco
Vemex durante a Reatech 2015 como prêmio por sua frase de inspiração
A Promoção – Concurso Cultural – promovida pela
Revista Reação e Vemex, consistiu na elaboração de uma
frase com as palavras “Inovação” e “Liberdade”.
O ganhador enviou a frase: “Inovação é a fonte de
energia para a liberdade do corpo e da alma” !
O autor, Anderson Alves Barbosa, de 39 anos, paraplégico desde 1997, do Rio de Janeiro/RJ. Ele conquistou
o prêmio e levou para casa uma Cadeira de Rodas Falco
Vemex customizada, já adequada às suas medidas e perfil !
A entrega foi feita durante o último dia da REATECH,
em São Paulo/SP, no domingo dia 12/04, no estande da própria Vemex
com a presença da Revista Reação.
O clima foi de alegria e expectativa por todos os lados... o que logo
foi superado positivamente: já no primeiro contato, na transição de cadeiras,
Anderson sentiu a diferença de postura e condicionamento. “Poder desfrutar
desse lindo prêmio que a Revista Reação e a Vemex me proporcionaram
foi uma emoção sem igual. Foi como sair de um ‘Fusca para uma Ferrari’,
sem contar o belo design do produto, que conseguiu me deixar ainda mais
bonito”, descontrai Anderson. A cadeira antiga, com remendos e rasgos do
tempo de uso, foi deixada finalmente de lado.
Ele também enfatizou a sensação de liberdade que sua nova cadeira de
rodas lhe traz graças a sua agilidade e leveza: “na rua, não existem obstáculos”, garante o ganhador.
Parabéns ao Anderson pela conquista e para a Vemex, pelo excelente
trabalho técnico profissional !
*A Promoção – Concurso Cultural – para ganhar a cadeira de rodas Falco Vemex
foi vigente de outubro de 2014 a fevereiro de 2015 através de participação via
cupom impresso (Correio) e site da Revista Reação (Online).
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Web e Mobile a serviço
da acessibilidade

P

essoas com deficiência e com mobilidade reduzida enfrentam, todos os dias, inúmeros problemas
com a falta de acessibilidade em locais públicos e
privados. Para enfrentar essa situação está em desenvolvimento o projeto BIOMOB, um fiscalizador
e guia de acessibilidade arquitetônica, previsto para lançamento
em junho próximo. O BIOMOB avalia locais como restaurantes,
cinemas, bares, museus, teatros, farmácias, entre outros, e estará
disponível para download, gratuitamente, no Google Play, para
web e smartphones, primeiro Android e, a partir de agosto, iOS
e Windows Phone.
A iniciativa do projeto é de três pessoas que constataram as necessidades nessa área e resolveram se dedicar ao tema.
Rodrigo Credidio, após 20 anos entre trabalhar no marketing da indústria farmacêutica
e na área de novos negócios de agência de
publicidade, começou a se preocupar com o legado de vida que
deixaria e resolveu largar a vida corporativa para enveredar pelo
empreendedorismo.
Chamou para sócio o irmão Diego Credidio, que trabalha com
aplicativos e games no Pólo Digital, em Recife/PE, e decidiram
que a empresa faria “aplicativos do bem”. O foco nas pessoas
com deficiência surgiu na sequência, após várias conversas com
Valmir Souza, da Bio+, uma assessoria esportiva que atua no treinamento de grupos especiais, organização de eventos esportivos
e consultoria para empresas e condomínios. Souza era personal
trainer de Rodrigo. Nasceu então a Goodbros (irmãos do bem,

numa tradução para o português). “A tecnologia é um dos grandes aliados no processo de inclusão e reintegração não apenas
das pessoas com deficiência, mas das pessoas de mobilidade
reduzida, idosos, gestantes e obesos”, acredita Rodrigo.
Souza é professor de Educação Física, trabalha com atividade
física adaptada há 13 anos, e constatou uma enorme escassez de
informações na área. Ele acredita que a maioria dos cadeirantes
são sedentários porque encontram muitos problemas para saírem
de casa, justamente pela falta de acessibilidade. “O BIOMOB é gratuito para os usuários e para as empresas que quiserem mostrar
seus estabelecimentos, desde que apresentem um nível mínimo
de acessibilidade”, explica o professor. “Nós graduamos os itens
de acessibilidade de 0 a 5 e geramos uma média ponderada.
Projetamos para uma segunda etapa criar um selo de premiação
para os estabelecimentos que apresentarem as maiores notas,
divididos por segmento”, conta.
Foi formada uma equipe que está visitando os locais e apresentando o trabalho pessoalmente. As avaliações presenciais são
feitas com base em preceitos da NBR 9050 (ABNT). Hoje já são
cerca de 500 endereços cadastrados, devidamente vistoriados em
itens de acessibilidade como calçada, entrada, banheiro adaptado,
sinalizações, entre outros. Algumas avaliações possuem fotos,
além de comentários.
O usuário poderá também ligar para os estabelecimentos
para fazer reservas ou buscar mais informações sobre os serviços
disponíveis. Há ainda um link direto com o Google Maps onde o
interessado terá a rota de como chegar ao local escolhido. Estão
sendo cadastrados também serviços específicos como empregos, eventos, táxi acessível, materiais hospitalares, associações e
ONG’s. “Estamos à procura de empresas que possam comprar
cotas de patrocínio. Consideramos uma série de benefícios à
empresa que embarcar conosco, desde releases elaborados
pela nossa assessoria de imprensa até usufruir todo o Business
Intelligence advindo da interação dos usuários com o aplicativo.
Uma outra etapa de ‘monetizar’ o projeto está contemplada
também: cobrar da rede credenciada mídia e ações especiais
com os usuários”, explica Rodrigo.
A Goodbros pretende continuar trabalhando na área: “não farei
nenhum projeto que não seja uma necessidade, uma vontade
do público com deficiência. Respeito e concordo totalmente
com o lema ‘Nada por nós, sem nós’. Mas para que isso ocorra,
precisamos que as pessoas nos ajudem com ideias, sugestões
e críticas. Queremos usar a tecnologia para deixar o dia a dia das
pessoas com deficiência, mais feliz e mais autônomo. Quanto
mais trabalharmos juntos, melhores soluções oferecemos ao
mercado”. O site da Goodbross é: http://goodbros.com.br/.

tecnologia
Giro Inclusivo
Valmir Souza tem um projeto chamado “Giro Inclusivo” para divulgar a
prática de atividades físicas entre as
pessoas em cadeiras de rodas, com
atividades, principalmente, no Parque
do Ibirapuera, em São Paulo. Ele acredita que isso pode melhorar muito a
qualidade de vida, além de promover
a inclusão social. “O País têm evoluído
muito nas questões de acessibilidade,
porém ainda se cometem erros banais e fáceis de solucionar. Na teoria,
qualquer cadeirante poderia frequentar uma academia normalmente, só
são necessárias algumas adaptações
nos exercícios e pequenos ajustes na
infraestrutura, como rampa de acesso,
banheiro, etc. Nossa condição geral
em parques é aceitável, mas a manutenção e o treinamento das equipes
de staff ainda deixam muito a desejar.
Queremos difundir nosso programa e
estender para todos os parques e/ou
praças do Brasil, só assim a sociedade
irá enxergar o tamanho do problema.
Já são 13 milhões de pessoas com
deficiência física no Brasil e esse número não para de crescer devido aos
acidentes no trânsito e com armas
de fogo”, conclui Souza. Para quem
quiser mais informações sobre o Giro
Inclusivo: biovalmir@gmail.com

lançamento

Novo livro conta história
de meninos com
Síndrome de Down

D

owtown é o livro de tirinhas produzidas por Nöel
Lang e Rodrigo García que
acaba de ser lançado no
Brasil pela Editora Revan,
com prefácio do jornalista e cineasta Evaldo Mocarzel, autor do documentário “Do
Luta à luta”, e pai de Joana, que também
possui a síndrome. Traz a história do Blo
e sua turma, crianças que levam a vida
com uma boa dose de humor, numa
realidade sem preconceitos.
O personagem principal – Blo – tem a
síndrome e namora, anda com os amigos,
gosta de ir à escola, joga futebol e sonha
em ser astronauta. Bibi, a namorada, é
considerada a menina mais bonita do
mundo, mas não por seus traços físicos
mas sim porque, como ele mesmo diz,
a beleza está em olhar para ela.
O melhor amigo dele, Miguelote, é
um menino grandão, gordinho e que
não gosta muito de se mexer. Seu lazer
preferido é ficar em frente à TV, tomando
leite com chocolate. Outro amigo especial
é Benjamin, um rapazinho tímido, que
sofre de tricotilomania. Isso significa que,

quando fica nervoso, ele começa a arrancar os cabelos compulsivamente, um
jeito de afastar os pensamentos ruins da
cabeça. A melhor amiga de todos é Ruth,
que sonha em ser famosa, ter um carro
cor-de-rosa e um namorado com uma
moto, que a leve para jantar e ao cinema.
Mais que mostrar que pessoas com
Síndrome de Down possuem opinião,
sonhos e personalidades variadas, essa
história, que envolve momentos engraçados, questionamentos e compreensão,
propõe a derrubada de um muro “invisível” que faz com que muitos tenham
preconceito e dificuldade para enxergar
que ter Síndrome de Down significa ter
uma deficiência e não uma doença.
A ideia de criar Downtown surgiu da
própria experiência de vida de Lang que
tem um tio com a síndrome e conseguiu
captar o humor dele, que vivia contando piadas. “Quem tem um familiar com
Síndrome de Down tem piadas super
divertidas. Nossa intenção é contá-las
a partir do ponto de vista deles e sua
maneira muito simples de ver as coisas”,
explica Lang.
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por Ire Masano

Eleições, cursos, eventos e parcerias movimentam
a ABRIDEF nesse primeiro semestre de 2015 !

A

pesar de um ano atípico e cheio de incertezas,
na contramão do pessimismo e da crise, a
ABRIDEF e seu corpo diretivo vem trabalhando
firme: participando de eventos importantes,
promovendo cursos para levar conhecimento
aos profissionais do mercado e levantar recursos para a entidade, vem revendo suas contas e firmando
parcerias importantes para o futuro da entidade, do setor e,
principalmente, para o benefício de seus associados.
Após muitas mudanças em sua estrutura ocorridas no primeiro trimestre e o primeiro curso de especialização em Vendas
Diretas/Especiais realizado na sede da entidade em São Paulo/
SP ter sido um sucesso, o mês de abril começou com força total,
com a realização agora do curso de Introdução ao Seating. O
evento contou com a presença de fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais e vários profissionais envolvidos na área. O curso forneceu certificado aos participantes e foi ministrado por 3
dos mais competentes profissionais do segmento: Dra. Gisleine
Martin Philot (Expansão Tecnologia Terapêutica); Dra. Maria José
Alves (EasyMob) e Dr. Carlos Onodera (Seat Mobile). O curso
foi muito elogiado e com uma didática inovadora, considerando
que os palestrantes, apesar de serem profissionais de 3 empresas concorrentes do setor, estavam alinhados e comprometidos
com a excelência do conteúdo, cumprindo um dos objetivos da
ABRIDEF, que é o trabalho alinhado – mesmo que por empresas concorrentes e do mesmo segmento – mas em prol de um
objetivo comum, “Juntos, fazendo a diferença !” – como diz o
slogan da entidade. Isso é sinal de que nosso setor, por conta
do trabalho da ABRIDEF, vem amadurecendo e mostrando sua
força cada vez mais.
No mesmo dia, foi realizada também na sede da ABRIDEF,
uma reunião fechada de diretoria, com o Dr. Luiz Ricardo de Oliveira Santos, advogado e especialista em relações governamentais. Na oportunidade, a diretoria pôde conhecer o trabalho do
escritório que fica em Vitória/ES, mas que atua fortemente em
Brasília/DF, junto ao Congresso Nacional, deputados, senadores,
ministérios e outros órgãos.
Logo na sequência, entre os
dias 09 e 12 de abril, aconteceu mais uma edição da Reatech na capital paulista. Como é
de costume, durante a mostra
foi comemorado o aniversário

da ABRIDEF, que foi fundada em 2010 durante o evento. Já são
5 anos de fundação da entidade e há 4 a ABRIDEF participa
da feira com um estande, recebendo associados, consumidores
e empresas interessadas em conhecer os trabalhos. Esse ano,
em especial, os diretores Jorge Albano, Danilo Moretti, Maria de
Mello, Ire Masano e o presidente Rodrigo Rosso receberam seus
associados e o público em geral, ao lado de outros diretores que
passaram pelo evento nos seus 4 dias de realização. O destaque
dos trabalhos no estande durante a Reatech, fica pela inestimável colaboração da funcionária Juliana Gerassi e do novo gerente
executivo da ABRIDEF, Tarcísio Bahia, que aproveitou o evento
para conhecer mais sobre o nosso mercado, as empresas, trocar
ideias com os expositores e apresentar a entidade para todos.

Rodrigo Rosso foi
reeleito presidente
(2015-2018)
No dia 10 de abril, durante a
Reatech, foi realizada a primeira
eleição para presidente e corpo
diretivo da entidade desde sua fundação há 5 anos. Na oportunidade, os associados da ABRIDEF validaram os nomes da nova
Diretoria Executiva para o triênio de 2015 a 2018. O nosso presidente Rodrigo Rosso – diretor/editor da Revista Reação – foi
reeleito presidente da entidade para o exercício do seu segundo
mandato. A eleição foi feita por aclamação e alguns membros
da antiga gestão permaneceram nos respectivos cargos e outros
importantes colaboradores juntaram-se ao grupo.
Na ocasião, o presidente reeleito ressaltou o importante momento vivido pela ABRIDEF e ressaltou a nova fase da entidade.
“Entramos numa nova fase a partir de 2015, com os diretores
ainda mais engajados na gestão e participando ativamente no
dia-a-dia da instituição. A ABRIDEF está sedimentada e conquistou o respeito e reconhecimento como a entidade patronal do
setor, com representatividade junto às empresas e governos.
Conquistamos muito em pouco tempo. São apenas 5 anos de
vida... E já é hora de mudar. Hora de mexermos na estrutura,
de revitalizar o corpo diretivo, de rever nossas atuações e nossa
forma de trabalho. É momento de profissionalizar nossas ações
e nos posicionarmos mais firmemente no mercado e ainda mais
efetivamente em prol do nosso setor junto aos órgãos e entidades governamentais. A ABRIDEF agora, após 5 anos, está mais
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madura. Temos a partir desse momento, após as eleições e por
meio da confiança depositada em nós pelos associados mais
uma vez, que renovar e agir em busca de resultados efetivos
para o nosso setor. Independentemente do momento econômico e político pelo qual o Brasil atravessa, temos que buscar oportunidades de fomentar nosso setor, parcerias que beneficiarão e
mudarão o presente e o futuro da indústria, comércio e serviços
em nosso setor. E é para isso que já estamos trabalhando e
vamos realizar muito ainda no decorrer desse ano... Essa é uma
nova ABRIDEF. Por isso, aproveito para convidar aqueles que já
são associados, a participar mais ativamente... e aqueles que ainda não se associaram, posso afirmar: esse é o momento. Venha
compor conosco. O nosso setor precisa dessa união e dessa
força conjunta”, afirma Rodrigo Rosso.
A nova diretoria já começou com força total e vem investindo
em Cursos de Capacitação, fortalecendo parcerias, e seguiremos
assim, apostando na Certificação Profissional e de produção,
com foco na força e na união do setor.

A composição do novo corpo gestor da ABRIDEF
ficou composto da seguinte forma:
Presidente – Rodrigo Rosso – Revista Reação
Vice-Presidente – Gino Salvador – Freedom
1º Diretor-Tesoureiro – Danilo Morilo – Expansão
2º Diretor-Tesoureiro – Leandro Zilig – Azul Locadora
1ª Diretora-Secretária – Ire Masano – VSB
2º Diretor-Secretário – Jaime Stabel – ITS
Suplente – Conselho Fiscal – Danilo Jacob - Easymob
Diretora-Científica – Maria de Mello – TechnoCare
Diretor-Técnico – Valério Câmara – Seat Mobile
Conselho Fiscal: Jorge Albano - Lyon Isenções; Anderson
Vrielink - Ortobrás; Luiz Vanzetti - Vanzetti
Conselho de Ética: Rodrigo Rosso; Maria de Mello; Valério
Câmara e Valdemir Ribeiro Borba - Terra Eletrônica.
Diretor Relações Institicionais – Cristiano Cordoni – Ottobock
Diretora de Marketing e Eventos – Mônica Cavenaghi –
Cavenaghi

Certificação Brasileira em Tecnologia Assistiva e
em Adequação Funcional em Cadeira de Rodas
em parceria com o CREFITO-3
No dia 11 de abril, também
durante a Reatech, sob o comando da diretora científica
Dra. Maria de Mello, realizou-se a reunião sobre a Certificação Brasileira em Tecnologia
Assistiva e em Adequação Funcional em Cadeira de Rodas.

O evento, apoiado pela ABRIDEF, contou com presenças importantes na
área, como a Dra. Regina Rossetto, conselheira do CREFITO-3, que apresentou o apoio formal da Autarquia à proposta; a Dra. Rita, representante
do COFFITO e do Dr. Evandro Guimarães, da Universidade Federal do
Maranhão.
Ainda nesse sentido, aconteceu no dia 27 de abril, a 2ª Reunião da
Câmara Técnica de Tecnologia Assistiva do CREFITO-3 – Coordenada pelas diretoras da ABRIDEF (Ire Masano e Maria de Mello). A parceria com o
CREFITO-3 está muito bem encaminhada e em breve o mercado saberá
mais sobre essa nova certificação e especialização oficial para Terapeutas
Ocupacionais e Fisioterapeutas, proposta e encabeçada pelas duas entidades em parceria.
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Maio repleto de atividades !
No dia 6 de maio realizou-se a 1ª Reunião da nova Diretoria
Executiva eleita em 10 de abril e com muitas decisões importantíssimas para o futuro da ABRIDEF, dos associados e do
nosso setor como um todo. A primeira delas foi nossa participação na Feira Hospitalar. A segunda, a parceria com a ABIH-SP
e ABNT num estande especial dentro da Equipotel 2015 em
setembro, a maior feira de hotelaria da América Latina, numa
ação com ambientes baseados no desenho universal.
Uma das decisões mais importantes é que a ABRIDEF se
tornará uma sócia-mantenedora da ABNT, e com isso, passará a capitanear o CB-40 e outras comissões especiais que
tenham como base e tema, a acessibilidade e a tecnologia assistiva. Entendemos que a ABRIDEF possui papel fundamental
nas definições das Normas Técnicas que afetam o dia a dia e
os negócios dos nossos associados e empresas do nosso setor
de uma maneira geral. A participação na ABNT abre a possibilidade para que nossos associados influenciem diretamente,
através de seu conhecimento e experiência, nas Normas que
irão reger o nosso setor.
Os detalhes dessa parceria ainda estão sendo tratados entre
as partes e em breve será oficializada para o mercado. Isso
sem dúvida é uma vitória não para nossa entidade apenas,
mas para o setor como um todo e para o nosso País, pois teremos a entidade certa apadrinhando os temas relativos à sua
expertise. Uma conquista sem precedentes e que pode trazer
muitos frutos a todos os envolvidos e para o setor.
E por unanimidade a diretoria da ABRIDEF optou por contratar os serviços do escritório do Dr. Luiz Ricardo de Oliveira Santos, a fim de profissionalizar as Relações Governamentais da
ABRIDEF. Ou seja, vamos tratar, a partir de agora, de maneira
mais profissional com os governos (federal, estaduais e municipais), autarquias, órgãos e agências regulatórias, ministérios e
outros, agindo ativamente, e de forma organizada, trabalhando

as demandas urgentes do nosso setor, uma a uma, buscando
alcançar resultados reais e concretos, seja política ou juridicamente... Sempre dentro de cada tema e assunto de interesse
comum. Essa relação governamental profissional vai interagir
diretamente nos poderes executivo e legislativo em âmbito federal, visando, dentre outras coisas, obter benefícios com a redução/isenção tributária para os fabricantes – indústria/comércio/serviços em tecnologia assistivaa – influenciar na tabela do
SUS, promovendo soluções melhores para a população, liberação de verbas para a Saúde e para pesquisa e investimentos,
enfim, tudo que for relacionado às pessoas com deficiências.
Uma associação patronal forte se faz com uma relação governamental profissionalizada. Esse é o caminho e a ABRIDEF,
nessa nova etapa, estará trilhando por ele !
Durante os dias 19 e 23 de maio, participamos da Feira Hospitalar, onde no dia 21, dentro do próprio estande da ABRIDEF,
realizamos uma pequena reunião complementar da Diretoria,
para tratar de assuntos consequentes à reunião do dia 6, como
a assinatura do contrato com o escritório de advocacia que cuidará das Relações Governamentais – realizada na hora pelos
diretores presentes e nosso presidente – e também ainda, para
informar a diretoria da mais nova Parceria formalizada pelo nosso presidente, com uma locadora de automóveis – a terceirizadora de frotas multinacional – a RELSA. Nessa parceria, a
RELSA cedeu um automóvel – modelo popular – pelo período
de 45 dias para a ABRIDEF, para que nosso novo gerente possa
utilizá-lo como ferramenta de trabalho, na participação em feiras e eventos representando a entidade e também, em visitas
pessoais a alguns de nossos associados e empresas do nosso
setor, convidando-as pessoalmente a se associar. Essa parceria
poderá ser renovada, de acordo com o interesse das partes.
Essa é a nova ABRIDEF... trabalhando para um setor mais
forte em prol do mercado e dos consumidores com deficiência... Juntos, fazendo a diferença !!!

Ire Masano é terapeuta ocupacional, presidente da OSCIP VSB-Vivendo Sem
Barreiras e Diretora-Secretária da ABRIDEF.

ATENÇÃO MONTADORAS DE VEÍCULOS E CONCESSIONÁRIAS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VENDAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ESPECIALIZAÇÃO EM VENDAS ESPECIAIS: ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA COMPRA
DO CARRO 0KM (CONDUTORES, NÃO CONDUTORES E FAMILIARES - MERCADO / ATENDIMENTO /
DOCUMENTAÇÃO / ADAPTAÇÕES / MARKETING E FERRAMENTAS DE VENDAS)

PÚBLICO ALVO:
DEPARTAMENTOS DE VENDAS ESPECIAIS / VENDAS DIRETAS DE
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS DE TODAS AS MARCAS E/OU
PROFISSIONAIS DE VENDAS E ATENDIMENTO DE REDES
CONCESSIONÁRIAS DE TODO O BRASIL
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Agenda de cursos:
JUNHO - DIA 24/06

CURITIBA / PR

JULHO - DIA 22/07

SÃO PAULO/ SP - CAVENAGHI
AGOSTO - DIA 25/08

RIO DE JANEIRO / RJ – OAB
SETEMBRO - DIA 23/09

RECIFE / PE

OUTUBRO - DIA 21/10

GOIÂNIA / GO

NOVEMBRO - DIA 25/11

PORTO ALEGRE / RS

Mais informações - Ligue: (11) 3445-2373 /contato@abridef.org.br
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ponto de vista

por Suely Carvalho de Sá Yanez

Voluntários... Ah esses voluntários !!!
Sementes regadas para futuros
profissionais diferenciados...

H

á mais de 8 anos, voluntários
(estudantes, profissionais e outros) recebem uma Capacitação
(básica) para acompanharem
pessoas com deficiência visual
que comparecem desacompanhadas durante
a feira Reatech e/ou para darem suporte na
chegada dessa população ao evento. Neste ano,
compareceram durante o evento 120 voluntários
(dos 150 inscritos).
Esses voluntários são preciosos, são lapidados
na teoria e prática. Acertam, cometem enganos
(como todos nós), mas em todo o tempo estão
prontos para a função em que foram chamados.
São pessoas que dão o máximo que podem dar...
uns mais, outros menos, de acordo com cada
característica (como todos nós temos).
Tenho grande admiração e gratidão a todos,
pela superação de cada um em servir, em compreender as dificuldades, ao serem corrigidos,
ao serem confrontados ou até injustamente “julgados”. Alguns exemplos: foram indevidamente
advertidos por ser achada uma pessoa com deficiência visual perdida no meio da feira. Ao ser
verificado, a pessoa perdida não tinha deficiência
visual, mas apenas usava óculos escuro (risos).
Foi também questionada a forma inadequada de
um voluntário estar conduzindo um senhor com
deficiência visual. Ao ser verificado, esse senhor
só se sentia seguro sendo conduzido daquela
forma “inadequada”, não convencional.
Hoje, após tantos anos nessa frente, percebo
que mesmo que se tenha todo o cuidado, os
imprevistos acontecem e fazem parte do apren-

dizado, do crescimento, do amadurecimento e
da superação. A despeito de tantas coisas, saíram
felizes, satisfeitos e estimulados a se especializarem na área da deficiência... Vidas transformadas pela “renovação do entendimento”, com
experiências que contribuem para uma futura
profissão... Vale a pena investir !
Por isso, é sempre importante publicar parte
dos muitos depoimentos expressivos enviados
pelos próprios voluntários.
Convido o leitor a verificar cada depoimento a seguir:
André Luchesi Teixeira - estudante de
Medicina: Sobre minha experiência na Reatech
2015 ? Pode ser explicada por uma palavra:
Incrível ! Fiz o treinamento intensivo para ser
acompanhante de pessoas com deficiência visual de uma maneira super bem humorada e
profissional, para atender da melhor forma os
convidados. É uma grande responsabilidade !
Acompanhei um rapaz com sua esposa. Conversei muito com eles e conforme os seus gostos,
sugeri um estande sobre música, que era área
de interesse. Se não fossem as capacitações que
tive, não teria a chance de aprender muitas coisas
e conhecer pessoas sensacionais, sensíveis e
com histórias únicas de superação de vida ! Nas
próximas edições com certeza estarei lá !”
Rebeca Faria da Silva - estudante de
Terapia Ocupacional: “Esta foi a primeira vez
que participei. Algo totalmente novo e desafiador. De início me senti um pouco insegura,
ansiosa em relação a esta vivência. É positiva a

proposta da feira, as descobertas e trocas que
ela proporciona e a possibilidade de conhecer
os interesses, as histórias e tantas outras descobertas sobre diferentes pessoas com diferentes
tipos de deficiência... Grata.”
Ricardo Trindade - estudante de Psicologia: “Obrigado pela oportunidade, amei
ter trabalhado como voluntário e gostaria de
contribuir mais...”
Vanessa Nepomuceno - estudante de
Terapia Ocupacional: “Ser voluntária proporcionou algo inédito para mim, pois nunca
havia feito nada semelhante. Quando temos
o respeito ao outro como um objetivo de vida,
independentemente das diferenças, vivemos
um processo diário de desconstrução de condutas que reforçam uma sociedade com certas
características segregadoras e estigmatizantes.
Refletir sobre nossas ações, buscar fundamentos
teóricos são significativos para esse processo,
porém o voluntariado e a participação nessa feira
trouxe um elemento a mais: a vivência. Foi de
suma importância ver as pessoas simplesmente
sendo pessoas, e não necessariamente suas
deficiências, apesar da temática da feira, fundamentalmente se basear nesse aspecto da vida.”
Vinicius Barchin - estudante de Enfermagem: “... foi uma super experiência, até
um pouco cansativa... mas valeu muito a pena.
Pretendo ir de novo ano que vem!”
Juliana Lima Silveira - estudante de
Terapia Ocupacional: “E aqui estou mais um
ano ‘vivendo’ a Reatech. Ressalto a importância
desse trabalho voluntário... cada um que chegava
víamos a diferença entre eles, e nos adaptando ao jeitinho de cada um, tínhamos uma boa
conversa, trocávamos informações, culturas e
experiências.”
Yana Borges - estudante de Terapia
Ocupacional: “No começo senti um friozinho
de medo, mas depois foi sensacional ! Adorei
a experiência e espero estar de novo no ano
que vem” ...
Lilian Kelly - estudante de Terapia Ocupacional: “Foi a primeira vez que participei ! Foi
muito mais do que simplesmente acompanhar
uma pessoa, foi compartilhar por aquele instante,
sua história e seus desejos. Muitos ficaram fascinados com produtos (infelizmente muitos preços
não eram acessíveis). Todos agradeceram de forma muito carinhosa o cuidado dos voluntários.”
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Valdiniza Silva - estudante de Letras: “... muito gratificante ajudar ao próximo, faz parte da minha
realização.”
Keylla Mendes - estudante de Psicologia:
“Foram dias de muito aprendizado, que vou levar para
a vida toda. O mercado está crescendo e as tecnologias estão avançando para a melhoria da qualidade de
vida. Acredito que essa experiência me engrandeceu a
alma, me sinto mais humana e mais disposta a ajudar
quem precisa. Valeu muito a pena ! Sou muito grata
pela oportunidade.”
Juliana Almeida Costa - estudante de Educação Física: “Trabalhar como voluntária pela segunda
vez foi algo maravilhoso, não sei como descrever...”
Rafael Guimaraes - estudante de Educação
Física: “... fiquei super contente em saber que consegui
me dar bem na feira orientando e ajudando, no possível,
as pessoas.”
Regiane Ferreira - estudante de Pedagogia:
“...foi uma experiência de vida muito grande para mim... ”
Camilla de Paula Garcia - estudante de Biomedicina: “Vai muito além do que uma doação do
meu tempo e disponibilidade. É um caso de amor com
a vida. É incrível a reciprocidade dos bons sentimentos
que acontecem lá. Este ano foi minha terceira vez como
voluntária e com certeza, não será a última.”
Gisele Borba - estudante de Fisioterapia:
“Meu primeiro ano, um prazer IMENSO ! Foi gratificante
ajudar, adorei a experiência. Pretendo estar com vocês
no ano que vem com fé em Deus!”
Adriano Amori - estudante de Pegadogia:
“Foi como nos outros anos, muito importante no que
se refere a novas aprendizagens, experiências fantásticas
como estar na responsabilidade de orientar pessoas
com deficiências visuais que estão em uma feira Internacional que está oferecendo muitas informações, produtos que os auxiliam no seu dia-a-dia. Cada vez mais eu
entendo o porque estar trabalhando em eventos como
esse que hoje parte integral da minha nova formação.”
Adriano Idalin - estudante de Pedagogia:
“Como acompanhante, um dos papéis importantes é
poder contribuir no tempo em que a pessoa está sendo
acompanhada por mim e ao mesmo tempo um canal
para que eu possa também conhecer novos desafios,
acertos. Com isso, acredito que eu possa receber novas
experiências tanto profissional como de vida. Espero
na próxima edição já estar formado como pedagogo e
assim poderei contribuir mais como voluntário...”
Giselle T. Lisboa - estudante de Fisioterapia:
“...a impressão que tive é que isso traz de alguma forma
um conforto e uma segurança que permitem buscar o
que lhes interessa realmente, conversar, conhecer novas
possibilidades e pessoas, se informar e abrir horizontes!
Enfim, percepções e opiniões de uma principiante, que
talvez não tenha tido tempo de formar uma opinião mais
sólida, mas que com certeza quer continuar a colaborar
e participar, mesmo como uma formiguinha.”
Patricia Rosa – estudante de Terapia Ocupacional: “... muito importante pra gente estabelecer
esse contato com pessoas que, muitas vezes, vivem
em realidades diferentes da nossa, e a feira sempre

proporciona isso. Além de poder conhecer algumas tecnologias, adaptações e tudo mais que está disponível, ter
algum tipo de contato... Em 2016, estarei lá também !”
Sirlei Ferrasin - estudante de Educação Física: “ A melhor opção para iniciar meu voluntariado...
não pretendo ficar só no primeiro, muito menos nesse
segundo ano...”
Amanda Branco - estudante de Nutrição:
“Falando das pessoas com deficiência visual que acompanhei, só tenho a agradecer a cada um deles por me
ensinar um pouquinho mais da vida e me darem o
prazer de estar com eles. Aprendi muito com todos.
E que Deus dê forças para continuar realizando esse
trabalho...”
José Carlos “Julião” – braço direito oficial da
Coordenação: “Mais um ano... e repito: o que faz os
meus olhos brilharem é ver a satisfação dos voluntários
quando terminam de acompanhar uma pessoa com deficiência visual e a felicidade de ver o acompanhado sair
com um sorriso no rosto com vontade de ficar na feira
por horas... Foi um prazer estar junto ! Abraço a todos !”
Fernanda Messias – estudante de Educação
Física e braço direito da Coordenação: “Desde
2012 compartilho dessa incrível experiência e a cada
ano que passa, mais desejo que outro evento possa
chegar para poder participar novamente. Claro que existem coisas que podem ser trabalhadas para melhorar,
mas no final, com jeitinho, muitas coisas deram certo.
Fiz amigos, aprendi muitas coisas, ajudei e fui ajudada,
ganhei respeito e passei a admirar esse trabalho. Sou
uma louca por Reatech e sempre serei. Que venha
2016, 2017, 2018” ...
Sonia Campos – voluntária: “Conheci um mundo novo, cheio de pessoas lindas por dentro e por
fora, onde a palavra limitação não existe... caminham
com limitação, mas um sorriso que derruba qualquer
dificuldade... E eu vi Deus em cada pessoa que serve
ao próximo. Obrigada...”
Enfim... Todos são vencedores !!!... Nessa fatia do
voluntariado, tudo sempre é um desafio... Nem tudo
sai perfeito, mas sempre saímos melhores... Aplausos
a Todos eles ! Sim, vale a pena investir...
“Fazendo aos outros o que queremos que
eles nos façam.” (Jesus)

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
Santa Catarina tem
Dia Estadual
da Pessoa com
Nanismo

O dia 25 de outubro foi
o escolhido pelo Projeto de
Lei N° 8.9/2015, aprovado
por unanimidade em abril
passado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A
autoria é do deputado José
Nei Ascari (PSD). O nanismo
envolve um conjunto de patologias associadas à baixa
estatura do indivíduo resultantes de uma condição genética ou médica. “Apesar de
não ter cura nem prevenção,
há muito por ser feito pela
independência e a qualidade de vida dessas pessoas”,
comentou o parlamentar que
também preside a Comissão
de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Segundo o deputado, o Projeto
de Lei tem por objetivo divulgar informações, promover
encontros, troca de experiências, ampliação de conhecimentos com profissionais e
especialistas no assunto.
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por Célia Buratto

A gestação na mulher com
deficiência: gestante e mãe !

D

iz um provérbio muito antigo,
que o bom filho à casa torna... E assim, depois de um
longo tempo longe dessa
família – chamada Revista
Reação – e, com muita saudade e garra, que
o tempo não conseguiu apagar, estou de volta. Nesse tempo, estive longe só fisicamente,
mas sempre acompanhei a evolução dessa
publicação que vi nascer. Enfim, tudo passou
e aqui estou eu de volta, trazendo matérias
e assuntos focados na informação, saúde,
lazer e a família da pessoa com deficiência.
E a família começa aqui, na concepção, na
gestação... na mãe !
Para início de conversa, quero deixar claro
que toda mulher (menininha, moça, mulher
e senhora) são todas iguais. Claro, algumas
diferenças sempre existem, como: estatura,
peso, idade, país de origem, a genética e
outras. Mas são todas “mulheres”!
E aqui nessa edição, vamos falar da mulher Gestante... gestante e com deficiência.
Qual a reação de uma PcD quando sabe
que está grávida ? Como ela deve reagir ?
A primeira coisa a ter em mente é que
o fato de constatar que está em estado de

gestação você – futura mãezinha – não está
doente e sim, apenas e tão somente, está
grávida. E isso é um dom dado por Deus,
nosso Criador, para as mulheres...
Então, procure curtir cada momento durante esses meses de transformações do
seu corpo, onde tudo muda, por exemplo:
pele, cabelos, hormônios, etc.
Tenha isso como o primeiro momento da
felicidade plena. Sinta-se bela, principalmente saudável, pois se você não sabe, esse é o
período de saúde mais perfeito da mulher e,
além disso deixa a “mãezinha” mais bonita.
Não se deixe levar pelos falatórios das
comadres, da família, daquelas pseudo
amigas e outras, que
por inveja ou falta de
noção, ficam dizendo
que você engordou,
que a maternidade
acaba com o seu corpo, que você vai sofrer, que terá problemas para cuidar de
uma criança... enfim,
deixe isso tudo para

lá. Viva intensamente e curta sua gravidez,
se possível, sempre junto do seu companheiro, da sua família e dos seus amigos
de verdade, que te apoiam. É sempre bom
estar junto daqueles que lhe são queridos.
Outra dica importante é: nunca deixe
de ter seu médico por perto e seguir suas
orientações sempre à risca !
Seu médico é um profissional competente e deve lhe acompanhar durante todo o
período gestacional. É ele quem sabe como
vai a sua gravidez, a medicação correta para
você, se esse for o caso, os exercícios especiais para seu pré e pós-parto. E por aí
a fora...
Agora, vamos falar um pouquinho de alguns pontos que uma mãe com deficiência
tem que tirar de letra.
Um deles nós até já citamos aqui: sabemos muito bem os problemas de preconceito que você “talvez” encontre, por ser uma
pessoa com deficiência e ainda por cima,
por estar grávida. Como se gravidez para
uma PcD fosse um pecado ou um fardo.
Então amiga “mãezinha”, use sua capacidade de autodefesa, infle a sua autoestima e,
não permita que nada e ninguém estrague
sua alegria de estar grávida !
Use sempre que possível, roupas leves
e confortáveis no inverno e no verão. Hoje,
felizmente as sapatilhas são muito usadas, o
uso de sandálias presas nos calcanhares dão
grande estabilidade, segurança, e o tênis, lhe

nota
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darão conforto, mesmo sendo cadeirante
ou se você é usuária
de algum tipo de aparelho.
Tenha sempre em
mente que você é
“tão mulher como
qualquer outra”.
Quanto à alimentação, procure comer: verduras, frutas, peixes... beba muito líquido,
evite refrigerantes ou comidas muito gordurosas.
Mantenha seu asseio diário, enfim, como já disse a grávida não
está doente e sim GRÁVIDA.
Quanto à recreação... ao lazer... procure ter atividades mais
calmas, tranquilas, lúdicas... como ler um bom livro, assistir bons
filmes. Na TV, veja programas alegres, entrevistas, que sempre ou
quase sempre acrescentam algo, desenhos animados sim, e porque
não? Mude aos poucos a sua rotina.
Na medida do possível, vá ao cinema, ao parque, uma praça ao
ar livre, ou simplesmente dê uma volta no quarteirão, seja e aparente ser feliz ! Cumprimente as pessoas com um sorriso. Isso são
pequenas coisas que vão trazer prazer ao seu dia a dia e passarão
bem estar ao serzinho que está sendo formado dentro de você.
Hoje, numa vida tão acelerada e conturbada todos nós, muitos
nos esquecemos até de sorrir. Tenha maior aproximação com a
sua família, com suas amigas que lhe dão atenção, carinho, afeto...
sempre conviva com quem lhe dá prazer e que curta contigo a
sua gravidez.
Volto a repetir, você mulher com deficiência – seja ela qual for
– procure ajuda com as pessoas queridas de seu relacionamento,
também, quando for ao seu médico, seja franca e amiga...confie
nele e diga realmente como se sente, tire suas dúvidas, pergunte.
Procure saber se há algum curso para pré e pós-parto, participe
deles, recomendo que façam isso.
Como diz a música do saudoso Gonzaguinha: “viver e não ter
a vergonha de ser feliz”... Viva ! Sinta ! Seja Feliz !!!
Ah! Já ia me esquecendo: nas apostilas do meu curso chamado
“Mater Gloria Est = A Gloria de Ser Mãe” - Pré e Pós Parto há muitas
décadas já dedicava na primeira página o seguinte: “Agradeço aos
meus pais, que me ensinaram os princípios de Deus e da Educação.
A meu marido Armando, que realizou-me como mulher e a minha
filha Cristina, que deu-me a felicidade de ser MÃE!”
Que Deus lhe abençoe nesse momento tão divino... e, continue conosco!

Celia Buratto é Fisioterapeuta, foi palestrante,
elaborou e desenvolveu o Curso Psíquico-físico-profilático
para gestantes; foi co-fundadora da Associação Brasil –
Parkhinson e Diretora Executiva da Feneis/SP.

Congresso internacional marca
os 65 anos da AACD !
A Associação de Assistência
à Criança Deficiente (AACD)
espera cerca de mil participantes, entre 17 e 19 de julho, no
encontro que será realizado no
Centro de Convenções do Expo
Center Norte em São Paulo/SP.
O objetivo é tornar o evento uma referência mundial
na área de reabilitação física. Estarão presentes especialistas em: ortopedia, fisiatria, terapia ocupacional,
fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Além de profissionais do corpo clínico da AACD, estão confirmadas
as presenças dos médicos:
Thomas Dreher (Alemanha),
Robert Palisano (Canadá),
Camilo Turriago (Colombia)
e Clement Hamani (Canadá),
entre outros.
Entre os temas a serem
discutidos estão as novas tecnologias aplicadas à reabilitação e os resultados em longo prazo da rizotomia dorsal
seletiva, apresentada por Tom Novacheck, do Gillette
Children´s Hospital, Saint Paul, EUA. No complexo hospitalar americano, a rizotomia é realizada como rotina no
tratamento do paciente com paralisia cerebral espástica,
sendo um dos hospitais com maior experiência neste
procedimento em nível mundial.
Outro ponto de destaque na programação do congresso serão os temas relacionados ao envelhecimento
da população com deficiência física, abordados por Robert Palisano, que apresentará sua experiência com os
sistemas de avaliação e classificação da função motora
em pacientes com paralisia cerebral.
A equipe da AACD abordará a experiência adquirida
pela Instituição ao longo de seus 65 anos de história,
além compartilhar informações sobre os recentes avanços e tendências futuras nesta área de atuação. Será
apresentado também estudo exclusivo sobre o Lokomat,
moderno equipamento de auxílio à marcha, utilizado
na reabilitação de pessoas com o mínimo de potencial
para andar, que foi trazido ao Brasil de forma pioneira
pela instituição.
O Congresso tem inscrições com preços que
variam conforme a data em que forem feitas e
podem ser realizadas até dia 16/07, pelo site:
www.aacd.org.br/congresso
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momento surdo

por Neivaldo Zovico

Por que contratar um
professor de Libras Surdo ?

O

s Surdos se comunicam através da Linguagem de
Sinais – sua língua natural e que se faz compreender por meio de gestos, sinais e expressões faciais e corporais. Suas expressões são percebidas
pela visão e produzidas pelo corpo, sobretudo
pelas mãos. É a primeira Língua dos Surdos ao redor do Globo
e foi criada pelas próprias pessoas com deficiência auditiva.
A Língua de Sinais, utilizada pelas pessoas Surdas e/ou com
problemas auditivos, permite a comunicação e o entendimento.
Por essa razão, também deveria ser usada pela família e amigos.
No ano de 1857, D. Pedro II convidou o professor Surdo
Ernest Huet ao Brasil para trabalhar com crianças surdas. Assim,
fora fundada a primeira Escola de Surdos: Instituto Imperial de
Surdos Mudos. Hoje, essa escola se chama “Instituto Nacional
de Educação de Surdos no Rio de Janeiro”.
A pesquisa na área linguística legitimou a Língua de Sinais
como a comunicação dos Surdos. No fim do século XX, em
1993, movimentos sociais em prol do reconhecimento da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) se iniciaram. Foi uma longa batalha
até sua oficialização por meio da Lei.
Os Surdos se tornaram instrutores de LIBRAS para lecionar
aulas para pessoas ouvintes, entre eles, professores e psicólogos.
Com isso, começaram a divulgar mais a LIBRAS e também a
sua própria cultura surda e convivência.
Os vocabulários dos sinais que fazem parte dessa linguagem
são criados pelo povo Surdo há muitos anos e vem aumentando.
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi oficializada e reconhecida pelo Governo Federal como a segunda língua oficial
brasileira através de Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002.
Em seguida, no ano de 2005, foi regulamentado o decreto
de LIBRAS Nº 5.626 que fez o avanço da linguagem dentro na
educação através da sua inclusão como disciplinar curricular.
As universidades começaram a implantar cursos de Letras/
LIBRAS, onde instrutores Surdos puderam se formar professor
de LIBRAS em nível superior para lecionar em diversas escolas.
Alguns professores de LIBRAS Surdos já se formaram mestres
ou doutores e, assim, poderão trabalhar em diversas universidades no Brasil. Muitos já foram aprovados em concursos em
universidades públicas e privadas através de prova adaptada em
LIBRAS com vídeo no Brasil.
Conforme artigo 7º: “§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e
II, as pessoas surdas terão prioridade para ministrar a disciplina
de Libras.”
As instituições de ensino fundamental, médio e superior e
cursos de idiomas deverão respeitar a prioridade e incentivar os
professores Surdos de LIBRAS para ingressar nas instituições de

ensino privadas e públicas, pois possuem a sua própria cultura
e língua.
Há muitas vantagens em se ter professores de libras surdos.
Entre elas, podemos citar que os alunos poderão aprender e
conhecer melhor não só a língua, mas também a cultura surda.
Além disso, com a convivência, eles poderão aprimorar a Língua
Brasileira de Sinais, tornarem-se fluentes e, possivelmente, virem
a ser intérpretes de LIBRAS profissionais.
Lembrando que foi lançado o Decreto Nº 6.949, de 25 de
agosto de 2009, que Promulga a Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiencia e seu protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, com
artigo 30 e quarto parágrafo: “As pessoas com deficiência farão
jus, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a
que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda”.
É importante que as universidades públicas e privadas e cursos
de idiomas demonstrem a sua consciência em abrir as portas
para professores de LIBRAS Surdos. Dando-lhes prioridade para
que assim eles não só ganhem um espaço, mas também possam divulgar a toda sociedade brasileira sua diferença Cultural e
Linguística, bem como sua Identidade. É preciso acreditar no potencial dos professores Surdos e garantir que esses profissionais
sejam incluídos, tendo assim igualdade aos outros professores.

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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esporte

Esporte paralímpico brasileiro busca
aumentar financiamento privado

O

esporte paralímpico no Brasil ainda tem dificuldades
em obter apoio de patrocínio na iniciativa privada,
mesmo com os bons resultados que vem obtendo, desde 1992,
quando saltou 30 posições no ranking de
medalhas e multiplicou por 10 o número
de medalhas de ouro.
Nas Paralimpíadas de Barcelona, em
1992, o Brasil ficou na 37ª posição, com
2 medalhas de ouro, 6 de prata e 13 de
bronze. Desde então, o País subiu no ranking
em todas as edições dos jogos, assumindo
a 32ª posição em Atlanta em 1996, a 24ª
em Sidney em 2000, a 14ª em Atenas em
2004, a 9ª posição em Pequim em 2008
e a 7ª em Londres, em 2012. Nesta última
edição dos Jogos Paralímpicos, o país ficou
com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e
8 de bronze.
Os investimentos públicos são, praticamente, a quase totalidade da quantia necessária para patrocinar os atletas que vão
representar o Brasil nas Paralimpíadas de
2016, no Rio de Janeiro. O cálculo é de
Andrew Parsons, presidente do CPB Comitê Paralímpico Brasileiro. O orçamento
do esporte paralímpico brasileiro em 2014
foi de R$ 82.331.208,49.

A principal fonte de financiamento do
esporte paralímpico do Brasil é a Lei Agnelo/Piva, sancionada em 16/07/2001, que
prevê a destinação de 2% da arrecadação
bruta das loterias federais em operação no
país, descontadas as premiações, para os
comitês olímpico e paralímpico. Nesse período, a arrecadação do Comitê Paralímpico
aumentou de R$ 3 milhões para R$ 80
milhões, também com a contribuição da
Caixa Econômica Federal, cujo patrocínio é
a segunda maior fonte de renda do CPB.
O Comitê tem como meta atingir a 5ª
colocação em 2016. O presidente do CPB
avalia que, no Brasil, a iniciativa privada ainda
não percebeu o potencial do patrocínio:
“falta, talvez, a iniciativa privada entender
o esporte paralímpico como um produto.
A gente entende que pode não ser fácil, o
País ainda tem pessoas com preconceito em
relação à pessoa com deficiência, o que, na
minha visão, é uma bobagem. A situação
envolve uma parcela muito grande: pelo

menos um terço do país vive diariamente a
questão da pessoa com deficiência”.
O presidente também argumenta que
não só os esportes paralímpicos têm dificuldades em obter apoio, mas também os
olímpicos, já que o País tem uma cultura
em que o futebol é muito marcante. No
entanto, ele afirma que o patrocínio pode
ser uma forma de falar com um público
amplo: “é um mercado consumidor muito
grande para você se comunicar. As pessoas que gravitam nesse meio falam no
celular, tomam refrigerante, têm banco.
São consumidoras”.
Parsons aposta que os Jogos Paralímpicos Rio 2016 serão uma boa oportunidade
para manter parcerias, já que, em Londres,
9 patrocinadores das Paralimpíadas mantiveram seu envolvimento com o esporte e
passaram a patrocinar o Comitê Paralímpico.
“Nossa meta não pode ser menor do que
essa”, afirma. Os jogos paralímpicos do Rio
têm 7 patrocinadores oficiais, 4 apoiadores
e um patrocinador mundial. O presidente
espera que a disputa impulsione o setor
privado a investir no esporte para pessoas
com deficiência.

por Edison Passafaro

Aniversário de 30 anos da Norma Técnica da
ABNT/NBR 9050: reflexões sobre essa data querida...

N

este ano de 2015, comemoramos os 30 anos de existência da primeira Norma Técnica
brasileira sobre Acessibilidade
para Pessoas com Deficiência:
a NBR 9050, da ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Ela foi, e continua sendo,
uma das maiores conquistas para fazer valer o
direito de sermos tratados dignamente como
cidadãos. Mas, será que os poderes públicos
e a sociedade conferem a essa balzaquiana
o devido respeito que ela merece ? Vamos
conhecer um pouco da sua história:

História

A partir da Revolução Industrial, no final
do século XIX, e o início da fabricação em
série de equipamentos e produtos, houve
uma crescente necessidade de se estabelecer
parâmetros de produção para que cada um
deles, equipamentos e produtos, pudesse
sair das linhas de montagem com características construtivas semelhantes, com menos
defeitos e com maior economia de matéria
prima e mão de obra possível.
As universidades e centros de desenvolvimento do conhecimento técnico da época
passaram a trabalhar na elaboração de protocolos que permitissem às indústrias das mais
diversas áreas produzirem cada vez mais, com
maior qualidade e menor custo, a fim de tornarem as mercadorias economicamente mais
acessíveis à população e, portanto, vendidas
em grande escala.
Com o passar dos anos, houve também
a necessidade de se criar instrumentos
para armazenar todo o conhecimento
técnico acumulado no desenvolvimento
desses mecanismos de padronização de
fabricação e de seus resultados práticos
para garantir sua transmissão para as gerações futuras e o aperfeiçoamento de
suas aplicações. Surgiram, então, os primeiros foros de normalização por meio
de entidades dedicadas a transformar esse
conhecimento em normas que pudessem
agregar parâmetros técnicos, produtivos e
mercadológicos, e que servissem como
referência mínima de qualidade e segurança nas relações de produção de equipamentos, produtos e prestação de serviços

para os setores públicos, privados e para
a sociedade em geral.
No Brasil, fundava-se em 1940 a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
foro de normalização reconhecido pelo governo e pela sociedade. Como entidade privada
sem fins lucrativos, é membro fundador da
International Organization for Standardization
- ISO, da Comisión Panamericana de Normas
Técnicas - Copant e da Associación Mercosur
de Normalización - AMN. Desde a sua fundação, é também membro da International
Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional - IEC).
A ABNT é responsável pela publicação
das Normas Brasileiras (ABNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/
CB), Organismos de Normalização Setorial
(ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). Desde 1950, a ABNT
atua também na avaliação da conformidade
e dispõe de programas para certificação de
produtos, sistemas e rotulagem ambiental.
Esta atividade está fundamentada em
guias e princípios técnicos internacionalmente
aceitos e alicerçada em uma estrutura técnica
e de auditores multidisciplinares, garantindo
credibilidade, ética e reconhecimento dos serviços prestados. Trabalhando em sintonia com
governos e com a sociedade, a ABNT contribui para a implantação de políticas públicas,
promove o desenvolvimento de mercados, a
defesa dos consumidores e a segurança de
todos os cidadãos.

Nasce a NBR 9050

As primeiras discussões sobre a necessidade de elaboração de normas técnicas
nacionais para a promoção da acessibilidade
para pessoas com deficiência em edificações,
vias públicas, espaços e equipamentos urbanos, transportes, comunicação, entre outros, de forma adequada, padronizada e em
consonância com as reais necessidades do
segmento, aconteceram no final dos anos de
1970, e ganharam força nos anos de 1980,
devido à proclamação do Ano Internacional
das Pessoas Deficientes pela Organização das
Nações Unidas - ONU, em 1981.
Poucos anos depois, em 1985, nascia a
NBR 9050, primeira norma de acessibilida-

de da ABNT e então titulada de “Adequação
das edificações, equipamentos, espaços e
mobiliário urbano à pessoa portadora de
deficiência”.
A NBR 9050 passou por exaustivas revisões e mais duas versões foram publicadas:
a versão de 1994 e a versão de 2004. Além
disso, nas diretrizes da acessibilidade foram
incorporadas demandas não só das pessoas
com deficiência, mas também daquelas com
mobilidade reduzida, tais como idosos, obesos e gestantes.
Hoje, decorridos mais de 10 anos da sua
última versão e após muitas reuniões entre
técnicos, fabricantes de tecnologia assistiva e
representantes da sociedade civil, um novo
texto da NBR 9050 foi disponibilizado para
consulta pública e uma nova versão está em
vias de ser publicada pela ABNT, com alguns
ajustes e melhorias, entre eles a formalização
dos conceitos de Desenho Universal. Sem dúvidas, a NBR 9050 não pode ser considerada
perfeita, pois durante sua construção, muitos
interesses empresariais e profissionais são
contrapostos às necessidades do seu público
alvo, no entanto, é uma das melhores ferramentas para regular tecnicamente a aplicação correta da acessibilidade em edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Nas duas últimas décadas, outras normas de
acessibilidade também foram elaboradas e
publicadas para regrar questões como transporte rodoviário, transporte coletivo urbano,
transporte metroferroviário, aeroviário, hidroviário, equipamentos eletromecânicos, sinalização e comunicação etc. Atualmente, são mais
de vinte normas técnicas da ABNT voltadas
ao tema da acessibilidade e disponibilizadas
gratuitamente na internet.
tO que faz com que a adoção de uma norma técnica seja obrigatória é a sua referência
em uma norma jurídica – lei, decreto, resolução, portaria etc – e conforme a formula-
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ção do texto legal. Ou
seja, se não houver
uma legislação que
obrigue claramente a
implantação da acessibilidade e sua execução de acordo com as
normas da ABNT, promover acessibilidade
ficará a critério da boa
vontade dos gestores públicos ou privados,
principalmente em relação à aplicação de
normas técnicas.
As primeiras leis que trataram da obrigatoriedade de garantir acessibilidade começaram
a vigorar no final da década de 1980. Foram
muitas as normativas jurídicas elaboradas
durante esses anos e, atualmente, contamos com uma ampla legislação que delibera essa questão por meio de leis, decretos,
resoluções e portarias federais, estaduais e
municipais que, via de regra, referendam as
normas da ABNT como parâmetros técnicos
obrigatórios. Entre elas, uma das mais importantes é a NBR 9050.

O que comemorar ?

Apesar de tanto avanço no campo das leis,
das normas técnicas, da tecnologia assistiva,
mecanismos de capacitação, certificação e
gestão, a distância entre a teoria e a prática
ainda é enorme, o que nos leva a perguntar:
se possuímos tantas leis, destacadas entre as
melhores do mundo sobre acessibilidade e
direitos das pessoas com deficiência, e se
contamos com normas técnicas de qualidade
internacional, qual o motivo para ainda nos
deparamos com a notória falta de acessibilidade na maioria das edificações públicas e
coletivas, nos transportes públicos urbanos,
nos veículos rodoviários intermunicipais e
interestaduais, nas calçadas e na sinalização
e comunicação em todos os municípios do
País ?
Com o tema da acessibilidade amplamente difundido pelos meios de comunicação
e de conhecimento por gestores públicos,
empresários e profissionais da construção
e transporte, por que ainda é comum nos
deparamos com cenas onde usuários de
cadeira de rodas ou mães com carrinho de
bebê são obrigados a se deslocarem pelo
leito carroçável por não haver calçadas minimamente transitáveis ?
Até quando idosos ou pessoas com deficiência serão impedidos de utilizar transportes
públicos ou coletivos, com autonomia e se-

gurança, haja vista que a maioria deles não
oferta sistemas de acesso ?
É justo que mães ainda sejam obrigadas a
carregar seus filhos com deficiência escadas
acima em edificações e transportes, de forma
humilhante e constrangedora, só porque algum arquiteto, engenheiro ou proprietário negligenciou suas obrigações perante as leis de
acessibilidade ? Até quando pessoas cegas
ou surdas ficarão a mercê da solidariedade
e ajuda da população por não encontrarem
comunicação adequada as suas características em repartições públicas, escolas etc ?
Por que os mais de 40 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e os mais
de 30 milhões de cidadãos da terceira idade
ainda são desprezados como consumidores
pelo comércio em geral ? A resposta não
poderia ser mais óbvia: porque falta vontade
política, seriedade profissional e consciência
social !

Quem estraga a festa ?

Quem possui deficiência, assim como eu,
ou convive diretamente com algum idoso
com mobilidade reduzida conhece bem essa
dura realidade. Ainda sofremos pelo preconceito social, pela hipocrisia empresarial, pela
negligência profissional e pela demagogia
política.
Preconceito social, porque, mesmo que
nossa imagem frente à sociedade tenha melhorado nos últimos anos, ainda é comum
nos depararmos com pessoas que nos enxergam como indivíduos doentes, dependentes
e necessitados de auxílio ou assistencialismo.
Convivemos diariamente com a falta de educação e respeito por parte de pessoas que
estacionam seus carros nas vagas reservadas ou na frente de rebaixamento de guias,
usam afrontosamente os assentos reservados para idosos em transportes coletivos,
não respeitam o atendimento prioritário, por
exemplo. Infelizmente, não é raro ouvirmos
frases como: “é preferível morrer do que
ficar aleijado!” ou “lugar de velho é no asilo!”.
Hipocrisia empresarial, porque o empresário brasileiro emprega pessoas com deficiência somente quando as delegacias regionais
do trabalho promovem fiscalizações em função da lei de cotas. Só então ele abre vagas
para contratação, mas geralmente em postos
de trabalho que exigem pouca qualificação
e que oferecem baixos salários. Hipocrisia
porque esse mesmo empresário só investe
em acessibilidade em seus estabelecimentos
comerciais quando sofre pressão por parte

do poder público ou do ministério público e,
na execução das obras, não se preocupa em
adequar suas instalações conforme as normas
técnicas de acessibilidade, perpetuando o
velho hábito do jeitinho brasileiro de “fazer
somente para inglês ver” !
Negligência profissional, porque os profissionais de arquitetura e engenharia, com raras
exceções, ao elaborar seus projetos e executar
obras, consideram a acessibilidade por pura
obrigação jurídica, quando consideram. Tratam o assunto com descaso e preguiça de
buscar conhecimento na legislação e nas normas técnicas. Calcificadas, as universidades
e faculdades dessas áreas ainda abordam o
tema “acessibilidade” como um item à parte
das grades curriculares. Continuam a formar
futuros profissionais de maneira obtusa ao
apresentarem como módulo de referência
espacial para os projetos de edificações,
mobiliário, equipamentos urbanos, veículos,
produtos etc, o mesmo “homem padrão”
proposto no início do século passado, com
proporções antropométricas de um homem
de aproximadamente 1,80 metros, jovem e
em perfeita condição física.
Em pleno século XXI, os berços de formação ética e técnica de engenheiro, arquitetos
e correlatos ainda veneram referências como
Ernest Neufert e Le Corbusier e ignoram a
diversidade antropométrica e sensorial da raça
humana, inclusive nas diferentes fases da vida
e em função de adversidades !
E, por fim, demagogia política, porque governadores, prefeitos, ministros e secretários
de estado abordam os temas da acessibilidade e inclusão social somente em seus discursos a frente de holofotes, pois na prática são
os primeiros a desconsiderar o cumprimento
da legislação na implantação de políticas públicas. Neste contexto, também são raríssimas
as exceções. Hoje, secretarias municipais e
estaduais criadas para garantir acessibilidade
e inclusão social às pessoas com deficiência
proliferam.
Na sua maioria, e por ironia, são comandadas por pessoas “sem” deficiência e, não raro,
servem mais como acomodações políticas e
cabide de empregos. Na prática, e nas barbas
dessas secretarias, todos os dias milhares de
edificações e comércios sem acessibilidade
recebem licenças e alvarás de funcionamento.
Quilômetros de calçadas são construídos com
inúmeros obstáculos e centenas de novos
veículos de transporte coletivo são postos
em circulação sem garantir acessibilidade
conforme a legislação e normas da ABNT,
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impedindo o direito de ir e vir de expressivas
parcelas da população.

Crescendo e aprendendo

Em meus 35 anos “a bordo” de uma
cadeira de rodas, e a exemplo de muitos de
meus pares, colaborei e colaboro ativamente
na construção e aplicação de vários desses
instrumentos legais, normativos, gerenciais
e sociais que visam melhorar a qualidade
de vida e oferecer dignidade a milhões de
brasileiros. Perdi a conta da quantidade de
reuniões, eventos, manifestações e embates
de que participei para defender a aplicação
prática de toda essa teoria.
Aprendi, a duras penas, que a ignorância,
o preconceito e a corrupção são endêmicos
no Brasil e que construção e transformação
dos sistemas urbanos de forma a permitir que
qualquer pessoa possa participar produtivamente da sociedade, independentemente
de suas características físicas e sensoriais,
por mais óbvio que possa parecer, não são
nem de longe considerados pelos gestores
públicos, cujas prioridades seguem uma lógica singular.
Constatei que leis e normas de nada
adiantam quando uma sociedade está culturamente determinada a não respeitar leis
e normas. Que o povo brasileiro é, em sua
maioria, solidário para nos ajudar a atravessar
a rua ou nos carregar por escadas, mas ao
mesmo tempo é incapaz de mover uma palha para se engajar em causas coletivas. Que
é muito raro encontrar alguém que pense em
transformar, por livre e espontânea vontade,
seu comércio, sua empresa ou seu ambiente
de trabalho para que se torne acessível a
todos. Cansei de discutir a importância de
se implantar políticas públicas ou empresariais de inclusão social para pessoas com
deficiência com os responsáveis por essa
decisão que, geralmente, são pessoas sem
deficiência e que, justamente por isso, ao final
da conversa se levantam e saem andando,
ouvindo e enxergando naturalmente.
A relação de tempo para ela é outra. Suas
vidas em nada serão afetadas se essas políticas demorarem a ser consideradas ou mesmo não se concretizarem. Para esses casos,
a sabedoria popular criou a seguinte frase:
“pimenta nos olhos dos outros é refresco !”.

O tempo não para

Não aguento mais ouvir a retórica de que
a legislação é nova, que não houve tempo
para programar as ações necessárias, que

antes é preciso
conscientizar os
responsáveis,
e blá blá blá...
! Mais tempo ?
A norma NBR
9050 já é uma
“trintona”!
Leis municipais, estaduais e federais
também já se
tornaram maiores de idade ou, no mínimo,
estão debutando. Quantos anos mais serão
necessários para que gestores públicos, empresários, arquitetos, engenheiros, secretários
de estado, fiscais, servidores públicos, comerciantes e a própria sociedade se conscientizem sobre a obrigatoriedade de respeitar
leis e sobre a importância de seguir normas
técnicas, que foram criadas para garantir a
implantação de sistemas com qualidade e
segurança para todos ? Será que Nelson Rodrigues realmente tinha razão ao dizer que
“consciência de brasileiro é medo da polícia”?
O que mais me incomoda é a negligência, ou incompetência, de não se fazer a
coisa certa desde o começo. A resistência,
sem nenhum motivo relevante, em aceitar
novos paradigmas que beneficiam a todos.
Ter que obrigar e fiscalizar o que deveria
ser feito naturalmente e por consciência ! É
triste ver novas construções nascerem sem
acessibilidade ou com acessibilidade em
desacordo com as referências técnicas por
esses motivos. O custo para fazer certo ou
errado é o mesmo !
Então, por que não fazer o certo ? O que
mais é preciso para despertar o interesse de
empresários e políticos para que percebam
que investir corretamente em sistemas de
acessibilidade é garantia de capitalização
econômica e política para eles mesmos ?

Muitos anos de vida

Às vezes, me sinto como o beija-flor da
história do incêndio na floresta, que tentava
combater o fogo sob o olhar surpreso dos
outros animais, que assustados, assistiam
inertes seu mundo ser consumido pelas
chamas. O pouco de água que levava no
bico de quase nada adiantava na luta contra
tamanho incêndio, mas ele não desistia de
fazer a sua parte !
Tenho certeza de que não sou o único a
viver com esse sentimento. Parafraseando a
fala do Capitão Nascimento do filme Tropa

de Elite: “missão dada é missão cumprida !”.
E a missão que me foi dada pelo destino é
a de contribuir de alguma forma para transformar o Brasil em uma nação que ofereça
equiparação de oportunidades para todos,
principalmente para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.
Sem dúvida, tenho que reconhecer que
nem tudo é cinza e muita coisa melhorou
nas últimas décadas, mesmo que a custa de
muito esforço e na base de muita pressão !
Apesar de tantas resistências, penso que é
importante sim comemorarmos os 30 anos
de aniversário da nossa querida NBR 9050,
até porque sem ela as coisas seriam piores.
Espero que possamos arregimentar mais
e mais replicadores de suas orientações e
quem sabe um dia ela seja vista pelos refratários de plantão como uma grande aliada no
desenvolvimento democrático dos sistemas
urbanos e nos processos de inclusão econômica e social. Da minha parte, mesmo após
tantos anos de dedicação e lutas em prol de
uma mobilidade urbana que seja acessível,
inclusiva e sustentável, continuo a tentar levar
conhecimento, reflexão e motivação àqueles
que se encontram em posição de decisão e
poder para melhorar nossa realidade.
Estou cada vez mais convencido de que
a verdadeira inclusão social só será possível
quando todas as pessoas tiverem o direito
de acesso aos bens e produtos oferecidos
pela sociedade e a uma vida digna, livre de
estigmas, produtiva e independente.

Edison Passafaro
é Consultor, Educador e Palestrante em
Mobilidade Acessível,
Inclusiva e Sustentável. Instrutor e Auditor das Normas de Acessibilidade da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Diretor de Acessibilidade e
Inclusão Social do IDTCEMA - Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e
Meio Ambiente. Coordenador do Programa e
Selo de Acessibilidade da ABIH - Associação
Brasileira da Indústria de Hotelaria. Representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil na
Comissão de Acessibilidade da Prefeitura de
São Paulo. Consultor em Acessibilidade e Inclusão do escritório Braga Nascimento & Zillo
advogados.
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Tecnologia facilita travessia
de ruas em Curitiba/PR

Prefeitura de Curitiba/PR
começou a colocar em
prática, no último mês
de abril, um projeto para
facilitar a travessia em 30
cruzamentos da cidade. Uma nova tecnologia permite que pessoas portadoras
do cartão de passagens de idoso e de
pessoa com deficiência da Urbs - Urbanização de Curitiba S/A, possam aumentar o tempo de abertura dos semáforos
para pedestres em até 50%.
O cálculo foi feito, de acordo com
Pedro Darci da Silva Júnior, gerente de
Planejamento da Operação de Trânsito,
levando-se em conta a velocidade dos
pedestres com mobilidade reduzida. Um
pedestre adulto normalmente teria uma
velocidade de 1,2 m/s (através de pesquisas nacionais) e para uma pessoa
idosa e/ou com mobilidade reduzida
essa velocidade seria de 0,8 m/s (pesquisa da Secretaria dos Transportes). O
gerente cita um exemplo: “a via tem 10
metros de largura, o tempo de pedestre
normalmente seria de 10/1,2 = 8,33 =
8 segundos. Utilizando o cartão, seria
10/0,8 = 12,5 = 12. Coincidentemente,
deu mesmo 50 %. Outro exemplo: A via
tem 8 metros de largura, o tempo de
pedestre normalmente seria de 8/1,2 =
6,666 = 7 segundos. Com o acréscimo,
seria 8/0,8 = 10. Agora deu 40%”.
O primeiro cruzamento beneficiado
é o da Rua 24 de Maio, entre Av. Pres.
Getúlio Vargas e Av. Iguaçu, em frente
a uma unidade de saúde para idosos,
a U.S. Ouvidor Pardinho. Os outros cruzamentos receberão a tecnologia até o

final do ano, ao custo de R$ 348 mil,
para aquisição de 120 módulos instalados. “Pesquisei na época em que fomos
lançar o equipamento e não encontrei
tecnologia similar”, disse Silva Júnior.
“Existe sistema diferente, porém com
muito mais tecnologia envolvida, em
que usam contadores na via, como câmeras e sensores, para calcular o número de pedestres e dimensionar o tempo
de travessia em cima desse volume. No
Brasil, realmente desconheço”, afirma o
gerente.
A tecnologia utilizada é uma parceria
com a empresa que faz a manutenção
dos semáforos na cidade, e é simples,
não precisa trocar os semáforos, basta
acrescentar o dispositivo que tem um
módulo de leitor de cartão (parecido
com uma botoeira) e mudar a forma
de programação do semáforo, ou seja,
as estruturas/estágios/tempos de verde.
Ainda não foi feita uma avaliação dos
primeiros resultados, mas a expectativa

é que diminuam os atropelamentos, já
que os cruzamentos foram escolhidos
por serem os que apresentavam os acidentes de maior índice de gravidade e/
ou fatalidade.
As expectativas de uso são promissoras já que na cidade 160 mil idosos, 13,2
mil pessoas com deficiência e 6,2 mil
aposentados por invalidez possuem atualmente um cartão de isento habilitado
da Urbs para o transporte coletivo. Silva
Júnior conta ainda, que já conversou
sobre o funcionamento dos módulos
com outras cidades do Paraná e até do
interior de São Paulo. Ele destaca o caráter social do projeto: “o aumento do
tempo de verde para a pessoa com mobilidade reduzida aumenta a segurança
dos pedestres e isso, ao meu ver, deixa
que essas pessoas continuem independentes e façam os seus trajetos diários
sem a interferência ou ajuda de outras
pessoas”, acredita. O gerente também
considera que a ideia pode abrir espaço
para outras opções de atuações integradas entre os semáforos, radares, câmeras ou mesmo no transporte coletivo.
“A integração do cartão, até ontem
utilizado somente para o transporte coletivo, quer mostrar que a tecnologia
está batendo em nossa porta, é só uma
questão de achar as conexões corretas
e os sistemas vão se falando... Hoje um
semáforo não avisa que o trânsito está
lento, assim como a câmera não passa
informação para o semáforo aumentar
o tempo, coisas que logo devem fazer
parte de uma rotina e não ser apenas
um projeto isolado”, finaliza.

por Luciene Gomes

Experiência de Brasília/DF pode servir de
modelo para outras instituições de ensino
viço Social pela UnB. É ainda atleta do time de Rugby em
cadeira de rodas do Centro de Treinamento de Educação
Física Especial do Distrito Federal (CETEFE).
Fiquei muito interessada em disseminar a ideia do PPNE,
porque acho que pode servir como modelo para diferentes
instituições de ensino. Vejam:

N

a minha viagem mais
recente até Brasília/DF,
fui convidada para participar de uma palestra
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) na Universidade de Brasília (UnB). Na ocasião,
pude conhecer o Programa de Apoio
às Pessoas com Necessidades Especiais
(PPNE) que visa incluir as pessoas com
deficiência no meio universitário.
O PPNE surgiu após um intenso
debate, iniciado nos anos 90, sobre
como garantir a permanência desses
estudantes na UnB e, em seguida, suas
ações se expandiram no atendimento
das demandas dos servidores e professores da universidade, como esclarece
José Roberto Vieira, que é servidor de
carreira da universidade, e desde 2009,
atua como coordenador do programa.
Ele tem 37 anos, nasceu em Bom
Jesus/PI, e contraiu Poliomielite aos
nove meses de vida, perdendo o movimentos das pernas, o que o faz usar
cadeira de rodas.
A família se mudou para Brasília/
DF em busca de melhores cuidados
médicos. Ingressou tardiamente na rede
formal de ensino e se formou em Ser-

Há quanto tempo existe o PPNE ? Quantos são os
alunos com deficiência estudando ou trabalhando
na universidade e quais as principais demandas
solicitadas por eles ?
José Roberto Vieira - Na década de 1980, percebeu-se
que os poucos estudantes com deficiência que ingressavam
não conseguiam permanecer na UnB. Então, a administração da Universidade constituiu um grupo de trabalho para
propor soluções para a questão. As conclusões desse grupo
culminaram na criação do PPNE por meio de um Ato da
Reitoria, em 1999. No início, as ações estavam focadas na
eliminação de barreiras físicas e na montagem de um laboratório de tecnologias assistivas. O atendimento era somente
para pessoas com deficiências físicas e sensoriais. Mais
tarde, notou-se que havia uma grande demanda de pessoas
que apresentavam necessidades educacionais especiais tais
como: transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e autismo. Essa situação fez com que o PPNE passasse
a trabalhar a questão da acessibilidade atitudinal com toda
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ção, mas sim uma atualização necessária para que, essa
mesma edificação, possa atender as demandas sociais da
contemporaneidade. Existem leis que regem a preservação
do patrimônio histórico e artístico. Porém, essas leis não
podem se sobrepor à legislação que regulamenta a acessibilidade dos espaços para todos.

a comunidade acadêmica. Hoje as demandas dos alunos
giram em torno de transporte acessível, materiais didáticos
adequados às necessidades de cada aluno, métodos de
avaliação apropriados de acordo com a disciplina/estudante
e ambientes que atendam ao conceito de espaço universal.
Atualmente estão cadastrados 185 estudantes.
Quais são os problemas quanto à acessibilidade
nos espaços dentro da UnB ?
JRV - A UnB hoje conta com 45.834 estudantes, 2.703
professores e 3.077 servidores distribuídos em seus 4 campi.
Os problemas de acessibilidade física estão concentrados
no Campus Darcy Ribeiro, que é o mais antigo e possui
aproximadamente 4 Km2. A maioria de seus prédios foram
construídos entre as décadas de 1960 e 1980, quando não
havia preocupação com a acessibilidade. Além do tamanho,
outro fator que dificulta sua adequação é o tombamento
da Cidade de Brasília pela UNESCO em 1987, o que torna
os processos de adaptação bastante demorados. Assim, os
principais prédios da UnB precisam de mais rampas, elevadores e banheiros. Em relação aos outros 3 campi, por terem
sido construídos nos últimos 5 anos, suas edificações foram
projetadas para atender o conceito de desenho universal.
Como então interferir nesses edifícios tombados ?
JRV - Acredito que isso seja uma questão de bom senso.
Vale ressaltar que as cidades e edifícios tombados como
patrimônio histórico foram concebidos em uma época em
que a deficiência era tratada como uma tragédia pessoal
e, por isso, essas pessoas não tinham o direito de conviver
em sociedade. As adaptações desses ambientes, de modo
a atender a diversidade humana, não pode ser considerada
uma modificação estética, que descaracterize uma edifica-

Como atua o PPNE ? Vocês têm alguma autonomia
para decidir quais as prioridades ? Elas têm sido
resolvidas ?
JRV - O PPNE atua junto com a comunidade acadêmica
de modo a identificar e propor a eliminação das barreiras
existentes. Infelizmente, devido ao tamanho e as limitações
financeiras, há a necessidade de se estabelecer prioridades.
Em seus 16 anos de atuação, o PPNE conseguiu amenizar os
problemas de acessibilidade física e atitudinal, mas consideramos que o trabalho ainda não é o suficiente para alcançar
o objetivo da UnB de se tornar referência no atendimento
desses estudantes. Nesse contexto, é importante considerar
que, após a criação do PPNE, a deficiência não tem mais
sido um fator de sucesso ou insucesso na vida acadêmica
de um estudante.
Você acha que o mesmo acontece fora da universidade ?
JRV - Se for pensar de maneira geral não. A estigmatização que as pessoas com deficiência sofreram e ainda
sofrem é tão marcante que a maioria delas ainda a aceita.
Mas é importante lembrar que a mudança desse paradigma
começou no momento em que elas assumiram a responsabilidade de mudar a visão que a sociedade tem da deficiência.
E, em minha opinião, o caminho é esse. Somente com a
participação de modo ativo e produtivo nos espaços sociais,
é que as demais pessoas poderão desconstruir o mito da
incapacidade. Esse caminho vem sendo percorrido, mesmo
que em uma velocidade baixa.

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e urbanista pela Universidade de São Paulo (USP).
Mestre em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na área de
Acessibilidade e Desenho Universal e Docente
do SENAC São Carlos na área de Acessibilidade
e Desenho Universal.
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com

por Frederico Viebig

Pisos Táteis e o Contraste

A

s novas diretrizes normativas para aplicação de
informações de qualquer espécie para Pessoas
com Deficiência são estabelecidas pela nova NBR
9050, ou melhor, pela nova revisão da norma. São
tantas as novidades que ela introduz no seio da
Acessibilidade que mais podemos tratar como uma nova norma.
Está bastante completa, ampla e reconhecida como a mais completa norma no âmbito internacional, uma vez que não apenas
compatibilizou regras com a ISO – International Standarization
Organization, como a superou em diversos aspectos, dada a
evolução conseguida.
Merecem destaques as regulamentações técnicas da área
de Sinalização onde se torna clara a aplicação de regras para
sinalização visual, tátil e sonora. Em particular a definição de
“Contraste” - visual, tátil e sonoro – não apenas esclarece, mas
traz regras de projeto e aplicação. Some-se a isto, o Princípio dos
Dois Sentidos e temos grandes desafios pela frente.
Neste artigo trataremos da aplicação dos parâmetros normativos referentes a Pisos Táteis, mas que pode ser estendido a quaisquer planos adjacentes como, por exemplo, portas e paredes.
Nos pisos táteis do ponto de vista construtivo ou executivo não
há variações dimensionais. A grande “novidade” é a aplicação
do contraste que os pisos devem oferecer ao público de PcD.
Os pisos usualmente combinam as características de contraste
visual e contraste tátil. O contraste tátil é bastante perceptível
por pessoas cegas através da utilização de bengalas longas e
diferenciação da textura dos pisos táteis e seus adjacentes.
Sua construção física é simples por meio da aplicação de
relevos nos pisos, nas dimensões normalizadas, em pisos combinados ou isolados. Porém a aplicação destes elementos isolados
como elemento visual já não é tão simples.
A norma atual estabelece o chamado “contraste cromodiferenciado” como solução que na norma revista é um conceito abandonado,
pois que se mantido excluir-se-ia o grupo de PcD que são daltônicas,
que aliás não são poucas. Assim a metodologia adequada é conceituar o “Contraste de Luminância”, o que significa estabelecer as
diferenças entre claro e escuro em planos distintos que permitam
sua percepção por qualquer pessoa, em especial as PcD Visual.
Simples de entender como em uma faixa de pedestre no asfalto.
Pessoas com Deficiência Visual tem percepção de curta distância com ângulo de visada que não vai além de 3 metros de
distância. Assim estas pessoas necessitam de uma faixa larga de
contraste para percepção. Quanto mais perto fica a informação e
menor é a largura da faixa, maior deve ser a relação de contraste.
Informação a 3 metros de distância pedem faixa mínimas de
25 cm com baixo contraste – 30 % - e informações perto do
observador – distância de 20 cm – pedem faixas de 5 mm com
alto contraste – acima de 60%.

Vamos a exemplos:
Pisos são perceptíveis até 3 metros de distância, com faixa
de 25 cm, como é comum se ver em pisos táteis combinados.
Placas de parede ou de porta, são pequenas com textos de
traços delgados até 5 mm, e têm alto contraste.
Ou seja, quanto mais próxima a informação maior deve ser
o contraste, uma vez que as faixas de informação tem larguras
reduzidas, e vice-versa.
Esta diferença de contraste – em porcentagem ou pontos – é
denominada Δ LRV, onde LRV (do inglês, Lightning Reflectance
Value, ou Valor da Luz Refletida) é o nível de luminância de
cada plano superficial.

A norma traz os valores limítrofes
para cada aplicação
No entanto estes valores precisam ser conhecidos para aplicação correta. Precisam ser especificados, medidos, controlados
e fiscalizados.
Os equipamentos existentes até pouco tempo atrás eram cromatógrafos que também mediam as características de cores e matizes,
o que por princípio não nos interessa, mas que tem alto custo e na
prática são equipamentos de laboratórios e não de campo.
Com o advento da normalização buscou-se construir equipamentos capazes de oferecer as leituras cientificamente a um
custo acessível, e de forma normalizada. A norma americana
ASTM introduziu a especificação normativa destes equipamentos
e temos hoje no mercado equipamentos eletrônicos capazes
de dar todo o suporte necessário aos projetos, instalações e
fiscalizações. No Brasil já temos um equipamento fabricado
pela empresa Easylux que satisfaz todas estas exigências e é,
inclusive, homologado internacionalmente.
Não é um aparelho portátil como uma trena, mas é possível
transportar, ajustar, medir e emitir relatórios certificados via web
inclusive. A miniaturização destes equipamentos é limitada pela
área mínima de leitura requerida na norma que é de 100 cm2.
Aparelhos menores como cromatógrafos de “bolso” até podem medir o contraste, mas pecam na deficiência da área
mínima de leitura, ou seja, baixa resolução.
Produtos utilizados na arquitetura ambiental devem especificar qual o
seu LRV para que os projetistas e arquitetos possam projetar as diferenças
adequadas de contraste, pois do contrário poderão projetar ambientes
inseguros para pessoas com deficiência visual. No caso dos pisos táteis
estas diferenças são medidas entre estes e os pisos adjacentes.

Uma dificuldade
Temos hoje no mercado pisos que oferecem boa leitura
tátil, mas com baixa leitura visual, ou seja, com deficiência de
contraste visual.
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São os chamados “Elementos Isolados”.
Têm aspecto agradável do ponto de vista estético, mas não
é esta a condição para pessoas com deficiência. Podem ser
utilizados sem grandes dificuldades desde que se associem as
características de contrate visual.
O conjunto de elementos quando aplicados nas dimensões
normalizadas introduzem uma parcela de contraste, mas isoladamente não são valores suficientes. É necessário, portanto
agregar valores de contraste visual na área onde estes elementos
estão aplicados.
É fácil de entender esta combinação quando se utiliza pisos
combinados – táteis e visuais.
Como medir se os pisos isolados são suficientes ?
A maneira mais correta é utilizar o medidor de LRV, que
mede a combinação dos elementos com o piso em que foram
aplicados, obtendo assim o LRVresultante.
Porém de uma maneira prática, especialmente quando já se
tem pisos instalados, é calcular a diferença de contrate de cada
um dos elementos – visuais e táteis.
Vejamos através de um exemplo: se tivermos um piso de
porcelanato cuja especificação de fábrica ou por medição local
apresenta um LRV de 20 % (escuro) e vamos aplicar elementos
isolados com um LRV de 70 % (claro), poderemos estabelecer
qual o valor do LRV resultante, através do simples cálculo das
áreas aplicadas de cada conjunto – tátil e visual – desde que
os contrastes de cada um destes conjuntos sejam uniformes e
instalados conforme a distribuição da norma.
No piso base temos uma área de 25 x 25 cm, 625 cm2,
com um LRV de 20%.
Os elementos isolados têm LRV de 70%.
O piso resultante que queremos é uma área de 25 x 25 com
mínimo 30 % de diferença, ou seja, 50 %.
Normalmente os elementos isolados são circulares com
diâmetro ao redor de 2,5 cm, e distribuídos na área de 25 x 25
cm à razão de 25 unidades, logo teremos uma área de 25 x π
x r2 (raio = 2,5/2), ou seja, 122,72 cm2.
A integração dos elementos, uniformemente distribuídos,
permite estabelecer uma regra simples de proporcionalidade
de áreas, onde temos 428,65 cm2 de área com 20% de LRV
e 122,72 cm2 de área com 70% de LRV.

A equação de primeiro grau resultante é:
428,35 x 20 + 122,76 x 70 = 625 x LRVresultante, ou seja
, LRVresultante de 27,5
Estaríamos, portanto, passando de um valor de LRV 20%
(adjacente) para um resultante de 27,5, abaixo da solicitação
resultante mínima de 50%.
Neste exemplo, mesmo que aplicássemos elementos isolados com 100% de LRV (branco absoluto), ainda assim estaríamos abaixo do LRV resultante – 33,3.

Existem neste caso e em outros semelhantes,
alternativas de solução, a saber:
Especificar elementos isolados com LRV > que 70%, e recalcular o LRV resultante, e
Especificar pisos base com LRV < 20%, e recalcular o LRV
resultante,
Esta condição é extremamente difícil de obter como demonstra o exemplo, e a melhor forma de obter a adequação é construir
um piso base já de per si contrastante com o piso adjacente.
Nota: Aumentar a área dos elementos isolados (maior diâmetro), ou aumentar o número de elementos poderia ser
imaginado, porém estaria com distribuição fora da norma, assim
como o brilho dos elementos também não agrega contraste.
A densidade de área de elementos isolados, conforme definido em norma, varia entre 113 e 155 cm2 , ou seja, entre 18
e 25 % da área total da faixa de 25 cm, ou 625 cm2.
Portanto é importante notar que as áreas dos elementos
isolados podem agregar muito pouco contraste ao piso base.
Para quem tem visão normal esta condição é insignificante
além de parecer esteticamente interessante, mas estamos no
referenciando a pessoas com deficiência visual.

Alguns exemplos:

Piso com contraste adequado

Piso com contraste inadequado;
agregação de contraste insuficiente.

Piso com contraste
praticamente nulo

Piso com contraste
praticamente nulo

Frederico Viebig é Engenheiro com graduação em Produção e Marketing, com diversas especializações no Japão, Europa
e EUA e Canadá. Sócio proprietário da Spring Signs Sinal. Gráfica
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Coordenador do GT de Sinalização da NBR 9050, junto à ABNT,
CB-40, CE-01. Palestrante em diversos cursos e workshops, em
especial sobre acessibilidade.
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Músicos do Programa Cordas da Amazônia
levam o violoncelo para o mundo !

A

cidade de Belém/PA é palco de um projeto único no
Brasil: a Escola de Música
da Universidade Federal do
Pará (EMUFPA) desenvolve
o “Programa Cordas da Amazônia” (PCA)
que abriga também crianças e adolescentes
com transtornos do desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem. Neste primeiro
semestre, um total de 80 participantes estudam violoncelo no projeto de pesquisa,
extensão e ensino da escola, iniciado em
2006 pelo professor Áureo de Freitas.
Não há patrocínios comerciais, o grupo
é mantido com recursos conquistados com
editais públicos da Universidade, Ministérios da Educação e Cultura e Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). “A ideia surgiu pelo fato
de perceber que crianças e adolescentes
com transtornos do desenvolvimento não
estavam sendo contemplados no contexto
da EMUFPA”, conta o professor. “Após 50
anos de existência, a escola registra no curso técnico de música uma média de três
a quatro estudantes com diagnóstico de
algum transtorno”, diz o mestre.
Os pesquisadores do Programa estudam
Dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDAH), Transtornos de
Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e
pessoas com dificuldades de aprendizagem.
Em termos proporcionais, se a coordenação
do PCA abre uma turma com 12 estudantes,
quatro devem apresentar o diagnóstico de
um dos transtornos estudados.

“Não existem dados conclusivos no PCA
em relação aos benefícios que a música traz
a pessoas com os transtornos do desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem”,
explica Freitas. “Precisamos continuar desenvolvendo nossos estudos, para termos
certeza absoluta, mas supomos que a música pode ajudar no que se refere à atenção
e interação social. O mais importante é que
os pesquisadores já têm dados robustos de
que essas crianças e adolescentes conseguem frequentar uma sala de aula regular”,
enfatiza.
O ingresso de estudantes no PCA sempre depende dos objetivos de estudo dos
pesquisadores dos cursos de graduação e
pós-graduação. Por exemplo: se os pesquisadores interessados em autismo decidiram que querem estudar crianças numa
determinada faixa etária, são abertas vagas
especialmente para esse grupo. O professor
justifica esse método pelo fato da escola não
contar com profissionais da área de psicologia e pedagogia, categorias indispensáveis
no contexto escolar. A coordenação do PCA
conta somente com profissionais voluntários
interessados no estudo e inclusão social
desses indivíduos. Os instrumentos são disponibilizados aos participantes.

De Belém para o mundo
O PCA funciona como porta de entrada para a Orquestra de Violoncelistas da
Amazônia, que este ano se apresentará na
Suíça e na França, tendo já feito turnês pela
China, Holanda e Estados Unidos, além de

apresentações em várias cidades brasileiras,
como: Salvador, Goiânia, Florianópolis, São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba, além
das audições no próprio estado. Os estudantes do PCA que mais se destacam vão
tocar na orquestra, que existe desde 1998
e tem Freitas como fundador e seu coordenador geral. É a única orquestra profissional
de violoncelistas com músicos na categoria
juvenil em todo o Brasil.
Atualmente, a Orquestra está em sua
quarta formação e conta com dois integrantes autistas (um deles com paralisia
cerebral), dois com TDA e um com dislexia.
A inclusão na orquestra de pessoas com um
diagnóstico só aconteceu em 2014, após a
criação do Núcleo de Atendimentos a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE),
em 2012. “Vale a pena observar como o
processo de inclusão social é lento e que
mais pesquisas devem ser feitas para mudarmos esse cenário”, observa o professor.
Quem for a uma apresentação da Orquestra vai ouvir um repertório com músicas
das bandas: Metallica, Iron Maiden, Beatles,
Led Zepellin e Europe, junto com obras de
Bach, Heitor Villa Lobos, Astor Piazolla, Waldemar Henrique e Luiz Gonzaga.
“De forma objetiva, tem sido fascinante
ver a inclusão social na área de música, por
mais lenta que seja, acontecer na Escola de
Música da UFPA. Meu sonho é fazer com
que cada professor da escola aceite em suas
salas de aula pelo menos um estudante
com diagnóstico voltado aos transtornos do
desenvolvimento”, conclui Freitas.
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A Honda oferece o programa Honda Conduz, que conta com
concessionárias e equipes de venda preparadas para atender
clientes especiais, com agilidade no atendimento, rapidez na
entrega, além de garantir total conveniência e tranquilidade na
hora de adquirir e conduzir o Novo Honda até sua garagem.

Busque uma concessionária Honda e faça um Test-drive.
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