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Crise e Oportunidade: 
Mobility & Show 2015 !  

U
ltimamente não se fala em outra coisa a não ser na crise e no mercado, que prati-
camente parou. Crise, inflação, escândalos... que Brasil é esse ?!?!

Apesar de saber e sentir a seriedade do momento que vivemos, fico meio receoso 
de que podemos estar dando uma proporção maior do que deveríamos para tudo 
isso e por consequência, nos deixando abater demais. Tenho receio que baixemos 

a guarda... acabemos esmorecendo antes da hora, que joguemos a toalha antes de lutar. Isso é 
triste e preocupante !

Mesmo sabendo que o nosso setor foi um dos menos afetados pela tal crise, um dos que 
menos está sentindo os impactos de tudo que vem assombrando o Brasil nos últimos meses, fico 
preocupado... não com o que está acontecendo de real conosco, mas com o que está passando 
pela cabeça de muitos de nós. Não podemos nos deixar levar. Sabemos que existe sim uma “crise” 
lá fora... mas temos que fazer um exercício interno diário, deixando a “crise” realmente LÁ FORA !

A pior crise de todas é aquela que nós mesmos criamos dentro de nós. Ela amedronta, acovarda 
e tira do foco. Mexe com a principal arma que temos, que é a motivação, o otimismo, a vontade 
de continuar investindo e trabalhando. E isso é mortal, seja na vida pessoal como na profisisonal.

Agora é o momento de sermos fortes. De segurarmos o rojão. É hora de continuarmos traba-
lhando, investindo, lutando contra essa situação. Uma nação só supera uma crise com trabalho !

Se pensarmos friamente, não nos resta outra alternativa. Ou preferem ficar chorando e se 
lamentando, culpando a Dilma, o Lula, a política e seus atores, o congresso, o Dólar... o El Niño ? 
Sabemos quem são os culpados. E mesmo sabendo, o que muda ?  Se nós não formos os agentes 
dessa mudança em nosso dia a dia, com nossas ações e atitudes, com nosso trabalho, fazendo 
nossa parte, quem fará por nós ? 

O Brasil está passando por um processo de depuração moral e política. Isso é demorado. Só 
que não podemos ficar esperando sentados, parados, reclamando e flutuando num bote sem 
remo, sendo levados pela maré de pessimismo, concordam ? O marasmo e a falta de atitude de 
agora, podem nos sair muito caro amanhã.

Mas vamos falar de coisa boa... vamos falar de direitos que temos, de oportunidades: está 
chegando o final de semana da MOBILITY & SHOW 2015 ! Um evento que vem para revolu-
cionar o setor, prestando um serviço para a sociedade num momento delicado como esse que 
vivemos. Uma feira gostosa, diferente, dentro do Autódromo de Interlagos, com test-drive, praça 
de alimentação com food-trucks, atrações, muita diversão para toda a família e o principal: muita 
informação e prestação de serviço para a população no que diz respeito aos direitos de isenções 
de impostos na compra do carro 0Km... e tudo de graça !!!

Vale a pena conferir, visitar, se informar... avisar os amigos, a família, os vizinhos. Afinal, além de 
Você mesmo, quantas pessoas Você conhece e que podem ter o direito de usufruir dos benefícios 
das isenções e NÃO SABEM DISSO ? 

Visitem a MOBILITY & SHOW em Interlagos, dias 19 e 20 de setembro, na capital paulista... nos 
encontramos lá. E sem crise !

E sobre a situação atual do nosso País, sejamos fortes e não fracos. Pois tenham certeza: 
quem não se deixa abater em tempos de crise será sempre um vencedor depois que a 
tempestade passar !

editorial

“Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações... E qual é aquele que 
vos fará mal, se fordes zelosos do bem ?” 

1 Pedro 3 : 12 e 13 

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso
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Renato Baccarelli
entrevista

Consultor no mercado de produtos e serviços para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, ele 
é especialista em acessibilidade em veículos automotores, presta serviços para várias montadoras de 

automóveis e é parceiro e  um dos organizadores da Mobility & Show

B
accarelli, como é mais co-
nhecido no mercado, é 
diretor da Baccarelli Treina-
mentos e Assessoria Tribu-
tária, empresa com sede na 

cidade de Sorocaba/SP.  
Vindo de outro setor, totalmente diferen-

te – era empresário na área de serviços de  
conservação predial e empresarial – Bac-
carelli iniciou sua trajetória neste segmento 
em 2001, como funcionário da Cavenaghi, 
conhecida como a principal adaptadora de 
veículos do País. Lá atuou como gerente co-

mercial e de novos negócios por cerca de 8 
anos, conhecendo e se identificando com 
esse mercado da pessoa com deficiência. 
Saiu da empresa, teve passagem curta por 
outras companhias no mesmo segmento, 
mas optou por atuar como consultor da 
indústria automobilística nessa área, onde 
vem trabalhando com muito sucesso, com 
trabalhos para grandes montadoras, como: 
GM, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai e BMW, 
ministrando palestras e treinamentos, tam-
bém para a rede de concessionárias de várias 
marcas de veículos em todo Brasil, tanto pela 
sua empresa, a Baccarelli, como também, 
como consultor e palestrante convidado nos 
cursos ministrados pela ABRIDEF – Assoc. 
Brasileira das Indústrias e Revendedores de 
Prods. e Serviços para PcD, que acontecem 
em todo território nacional. 

Baccarelli também é membro da Comis-
são de Estudos da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), que trata de aces-
sibilidade em veículos automotores. Hoje, 
tocando seu negócio no interior paulista, atua 
ainda na área de isenção de impostos nos 

processos de compra de veículos 
por pessoas com deficiência, 
em paralelo com as consul-
torias e treinamentos na 
área automotiva para o 
melhor relacionamento 
e atendimento com o 

público consumidor 
com deficiência.

Em 2015, numa 
nova empreitada, 
Baccarelli participa 
da organização, 
com a Revista Re-
ação, do primeiro 
evento exclusiva-
mente voltado à 
mobilidade e 

veículos automo-
tores – e seus equi-

pamentos, produtos 

e serviços – ligados ao universo da pessoa com 
deficiência, familiares e pessoas com mobilidade 
reduzida, realizado no Brasil: a Mobility & Show, 
que acontecerá dias 19 e 20 de setembro no au-
tódromo de Interlagos, na capital paulista. Vamos 
conhecer um pouco mais da trajetória profissional 
e da feira, que promete ser um marco no setor:

Revista Reação - Você entrou no ramo 
de veículos para pessoas com deficiência 
no início dos anos 2000. Como era esse 
mercado na época e quais os avanços 
que sentiu até agora ?

Renato Baccarelli - Era um mercado ain-
da desconhecido, com muito a se fazer. Eram 
um segmento com poucos profissionais, que 
muitas vezes não tinham o trabalho nessa 
área como atividade principal. Hoje o merca-
do cresceu muito e diversas empresas atuam 
no segmento, seja no comércio, indústria ou 
prestação de serviços.

RR - Como consultor da indústria au-
tomobilística, pode nos dizer o que as 
grandes marcas mais procuram saber a 
respeito do segmento ?  Há muitas difi-
culdades ainda em conhecer as neces-
sidades das  pessoas com deficiência ? 

RB - O segmento ainda é pouco divulgado 
e os fabricantes têm pouco conhecimento do 
dia a dia das pessoas com deficiência. Muitas 
vezes, se deparam com bons números de 
vendas nesse mercado, mas desconhecem 
como se sustentar com um bom nível de aten-
dimento em sua rede. Na maioria das vezes, o 
produto automóvel, é comprado e não vendi-
do. Ou seja, o carro, pela própria necessidade 
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de locomoção e melhor qualidade de vida da 
PcD, se vende praticamente sozinho. Tanto 
que os profissionais de vendas das redes e 
as próprias montadoras que reconhecem a 
PcD como um consumidor e tem um traba-
lho voltado a esse público, se destacam e 
tem resultados melhores. 

RR - Você costuma ministrar pa-
lestras e treinamentos para conces-
sionárias de veículos e montadoras. 
O que você passa nesses encontros ? 
Como deve ser o relacionamento des-
ses vendedores com os clientes que os 
procuram ? 

RB - Durante anos visitei concessionárias 
de veículos, fazendo um trabalho comercial, 
tentando estabelecer parcerias com as con-
cessionárias. Isso me trouxe um pouco do 
conhecimento do processo de vendas de 
cada montadora. Aliei esse conhecimento 
à experiência que tive e tenho no cotidiano 
das pessoas com deficiência e percebi que 
existia um comportamento padrão na atua-
ção de profissionais bem sucedidos nesse 
mercado. Hoje, passo um pouco dessa expe-
riência a profissionais de vendas que querem 
atuar na área com sucesso. Muitas vezes, o 
profissional está acostumado com a venda 
de varejo, feita a consumidores comuns... 
pessoas sem deficiência. A expectativa de 
uma pessoa com deficiência na compra de 
um veículo é muito diferente. Muitas ve-
zes esse veículo, além de ser um meio de 
transporte, será um meio de inserção na 
sociedade. E são poucos os profissionais 
preparados para atender de forma adequada 
ao público PcD.

RR - Como tem sido o trabalho na 
comissão da ABNT que trata de aces-
sibilidade em veículos automotores ? 

RB - O trabalho na Comissão tem sido 

bom, mas infelizmente, ainda falta o enga-
jamento das pessoas com deficiência, muito 
pouca gente acompanha esses trabalhos, o 
que é triste.

RR - Qual a situação do Brasil nesse 
sentido ? 

RB - O Brasil é muito bem servido de 
normas e regulamentações neste seg-
mento, mas peca bastante na fiscaliza-
ção posterior. É só observar os ônibus 
urbanos, por exemplo. A lei obriga 100% 
da frota ser acessível, mas a maioria das 
plataformas elevatórias instaladas somen-
te em parte dessa frota, não funcionam... 
e muitas vezes, o motorista não tem um 
treinamento adequado de como operar o 
equipamento e auxiliar o passageiro com 
deficiência. 

RR - Sua empresa é especializada 
nos processos de compras de ve-
ículos com isenções de impostos. 
Como você analisa esse processo ? 
Ainda é difícil conseguir as isenções 
? As isenções que existentes hoje, 
atendem às necessidades dos con-
sumidores com deficiência ? 

RB - Os processos no Brasil, de forma 
geral, são bastante morosos. Esta mo-
rosidade é decorrente do acúmulo de 
processos na Receita Federal e Estadual, 
mas muitas vezes, a demora também 
é advinda de erros na documentação 
apresentada aos postos fiscais. Daí o 
surgimento de profissionais que atuam 
na preparação desses documentos. O teto 
limite de R$ 70 mil também é um grande 
limitador deste mercado. Deveria haver, 
no mínimo, um realinhamento com base 
na inflação do período, desde 2009 – 
quando esse valor teto foi estipulado – até 
os dias de hoje.

RR - A indústria automobilística 
enfrenta uma diminuição nas vendas 
devido à situação econômica atual. 
Em que medida o segmento de ven-
das para pessoas com deficiência está 
sendo afetado ?

RB - Historicamente, o mercado de ve-
ículos para pessoas com deficiência deve 
passar por esse momento de forma mais 
suave. A própria indústria automobilística 
direciona seu foco para este setor, uma vez 
que a legislação possibilita a troca do veí-
culo a cada 2 anos, o que faz com que, na 
maioria dos casos, o cliente troque seu carro 
após esse prazo, independente da situação 
econômica do País. Hoje, estima-se que no 
Brasil 100 mil carros – em 2015 – serão co-
mercializados para pessoas com deficiência 
com isenção de impostos. Isso prova que, 
mesmo em tempos difíceis, de crise, esses 
números crescem no segmento de PcD.

RR -   A nova feira da qual você 
está participando da organização, a 
Mobility & Show, deve inovar em que 
sentido ? 

RB - Inova oferecendo aos visitantes o 
que mais é necessário para a compra de 
veículos nesse segmento: informação ! A 
feira mostra a forma com que esse mercado 
se movimenta, trazendo informação de todas 
as áreas profissionais que, de alguma forma, 
auxiliam no processo de compra. Inova tam-
bém, sendo a primeira feira com produtos 
estritamente automotivos, voltada a tudo que 
traz mobilidade e autonomia para a pessoa 
com deficiência.

RR -    Ela é inspirada nos moldes da 
Mobility Road Show, feira que acon-
tece há cerca de 30 anos em Londres, 
também em um autódromo. Quais as 
semelhanças e diferenças entre os 
dois eventos ?

RB - A feira inglesa, que já tive a opor-
tunidade de visitar algumas vezes, não tem 
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um lugar fixo, já foi realizada até em antigos 
aeroportos e agora é feita em um autódromo 
tradicional da Inglaterra. A ideia é ter uma 
amostra em um lugar amplo, aberto, onde 
o visitante possa transitar livremente e que 
tenha acesso a veículos de todo tipo e porte. 
A diferença maior da mostra brasileira será o 
test-drive dentro do autódromo de Interlagos, 
sendo que na edição de 2016 usaremos a 
pista do autódromo, o que não foi possível 
este ano por causa da reforma que acontece 
lá, para atender às novas exigências da Fór-
mula 1. Vamos usar uma área lateral, paralela 
à pista, mas com vista de todo o autódromo. 

RR - Quais são suas expectativas para 
a primeira edição da Mobility & Show ? 

RB - Como primeira edição, esperamos um 
bom público, mas um público que sonha em 
adquirir um veículo para locomoção própria ou 
de algum familiar, e muita gente que ainda não 
sabe como funciona esse processo. Queremos 
que a feira seja um canal de informação com 
as pessoas e que, a partir deste evento, elas 
possam realizar o sonho de ter o seu veículo 
para direção ou transporte ou, quem sabe, 
decidir qual será seu próximo carro.

RR-  O que os visitantes podem 
esperar ? 

RB - Muita informação, serviços e pro-
dutos voltados para atendê-los, em um 
ambiente acessível, tendo como vista um 
dos autódromos mais famosos do mundo.

RR -  Qual a mensagem que você 
deixa para as pessoas com deficiência 
que estão pensando em comprar ou 
trocar de veículo na Mobility & Show ? 

RB - Tudo aquilo que você quer e pre-
cisa saber para a compra de veículos com 
isenção de impostos, você vai encontrar 
nesse evento, num só lugar. Despachan-
tes, autoescolas, clínicas médicas, diversas 
marcas e modelos de veículos... tudo em 
um só lugar, num único final de semana. 
Se o que você quer é informação sobre 
como adquirir um veículo com isenção 
de impostos, quer experimentar o carro, 
ter condições de compra, e ainda, ter a 
oportunidade de participar de um evento 
único no Brasil, num local fantástico como 
o Autódromo de Interlagos, venha passar 
um dia com a gente... não deixe de visitar 
a Mobility & Show !

entrevista
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Movimento de vida independente 
em ações inclusivistas

por Romeu Kazumi Sassaki

PARTE 3

A 
Parte 1 deste artigo iniciou a linha do tempo 
do movimento de vida independente com o 
ano de 1933 e chegou até 1988. A Parte 2 
abordou os anos de 1989 a 1998. A Parte 
3 começa com o ano de 1999.

1999 – Suécia adere à Rede Europeia de Vida Inde-
pendente. 

1999 – Irlanda: Diversos CVI são abertos em: Dublin, 
Cork, Kerry, Laois, Bray e Tullamore. 

1999 – Coreia do Sul: Formado o Instituto de Vida 
Independente, aberto a pessoas com qualquer tipo de 
deficiência. 

1999 – Tailândia: Primeiro seminário de vida inde-
pendente. 

1999 – Malásia: Primeiro seminário de vida indepen-
dente, organizado por ativistas de direitos das pessoas 
com deficiência com o apoio do Asia Disability Institute. 

1999 – Mundo: Perspectivas Globais sobre Vida Inde-
pendente para o Próximo Milênio. Esta conferência inter-
nacional de cúpula sobre Vida Independente reuniu 125 
líderes de 50 países (inclusive Brasil), em Washington/DC 
em setembro, e adotou a Declaração de Washington. Nesta 
conferência, Tanis Doe, representando o World Institute 
on Disability, fez a palestra intitulada “Definições de Vida 
Independente pelo Mundo Inteiro”. 

2000 – EUA: O 10° aniversário da Lei dos Americanos 
com Deficiência (ADA) foi marcado pela exposição, no 
Smithsonian National Museum of American History, sobre 
a história do movimento das pessoas com deficiência. 

2001 – Japão: Número de CVIs chegou a 100, após 15 
anos da fundação do primeiro CVI em Tóquio. 

2002 – Europa: 600 participantes do Congresso Euro-
peu de Pessoas com Deficiência aprovaram a Declaração 
de Madri, na qual constavam afirmações sobre o lema 
“Nada sobre pessoas com deficiência, sem as pessoas 
com deficiência”.

2002 – Japão: Bolsas de oito meses para estudar os 
conceitos de vida independente foram concedidas a alu-
nos com deficiência da Mongólia, Coreia do Sul, Indonésia, 
Sri Lanka, Filipinas, Malásia, Paquistão e China. 

2002 – Moçambique: Revisão dos 10 anos de práticas 
de Reabilitação Baseada na Comunidade mostrou que a 
abordagem de vida independente funcionou e que as 

organizações de pessoas com deficiência foram aceitas 
como parte da sociedade civil.

2002 – Países ibero-americanos: Em dezembro, foi 
criada a Rede Ibero-Americana de Organizações de Pes-
soas com Deficiência e Suas Famílias (Riadis) por mais de 
100 representantes de 15 nações, reunidos em Caracas, 
Venezuela. A Riadis adotou a Declaração de Caracas, em 
18/10/2002. 

2002 – Brasil: Fundado o CVI-Londrina. 

2003 – Brasil: Foi realizado em julho, em Maringá/PR, 
o V Encontro do Conselho Nacional dos Centros de Vida 
Independente (CVI-Brasil). 

2003 – Sérvia: O CVI relatou ter 250 membros, or-
ganizou 30 workshops em 20 cidades no período de 
2000-2001, e lançou um projeto-piloto em 2003 criando 
o primeiro serviço de atendentes pessoais.

2003 – Mundo: A Declaração de Tenerife, sob o tema 
“Promovendo Vida Independente, Acabando Discriminação 
Baseada em Deficiência”, foi adotada por 400 participantes 
no Congresso Europeu de Vida Independente. Ela traz 
também os princípios de vida independente.

2004 - Brasil: Fundado o CVI-Florianópolis. 
2004 – Brasil: Foi realizado em julho, em Salvador/BA, 

o VI Encontro do CVI-Brasil, com representantes de 21 
CVIs (Angra dos Reis, Araci Nallin, Bahia, Belo Horizonte, 
Brasília, Campinas, Cascavel, Curitiba, Espírito Santos, 
Guimarães, Macaé, Maringá, Niterói, Petrópolis, Resende, 
Rio de Janeiro, Santos, São Luís, Paulista, Florianópolis e 
Londrina.

2005 - Brasil: Através da Lei n. 11.133, de 14/7/05, é 
instituído o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Defici-
ência, comemorado anualmente no dia 21 de setembro. 
Ver o ano 1983 na Parte 1 deste artigo.

2005 – Brasil: Fundado o CVI-Amazonas.
2006 - Brasil: Realizado em São Paulo/SP o VII Encontro 

Nacional do CVI-Brasil com representantes de 13 cidades 
do Brasil e 5de Buenos Aires.

2006 – Mundo: Adotados pela ONU a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo 
Facultativo (CDPD/PF).

2008 - Brasil: Em São Paulo/SP, Reunião Ampliada 
do Conselho Diretor do CVI-BR com a presença de 26 
representantes de CVIs.

2008 – Bras i l :  Real izou-se em Bras í l ia/DF a  
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Romeu Kazumi Sassaki
é  consultor, autor de livros de inclusão social e 
presidente da Associação Nacional do Emprego 
Apoiado (ANEA), gestão 2014/2016. 

II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência, de 1º a 4/12/08.

2008 – Brasil: Decreto Legislativo n. 186, de 9/7/08, 
ratifica a CDPD/PF com valor de emenda constitucional.

2008 - Projeto de Lei nº 4.527, de 29/8/13, de autoria 
do deputado federal Otavio Leite, institui o Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente. Foi escolhido o dia 
14 de dezembro em homenagem à data de fundação do 
primeiro CVI da América Latina, o CVI-Rio. 

2009 – Brasil: Decreto n. 6.949, de 25/8/09, promulga 
a CDPD/PF.

2009 – Brasil: Fundado o CVI-Itagibá.
2011 – Brasil: Realizou-se em outubro, em São Paulo/SP, 

o Encontro do Conselho Nacional dos Centros de Vida 
Independente (CVI-Brasil).

2011 - Brasil: Com presença de 20 representantes de 
7 CVIs, Assembleia Geral do CVI-BR em São Paulo/SP 
elegeu a Diretoria para o biênio 2012-2013.

2011 - Brasil: Decreto 7.612, de 17/11/11, institui o 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Viver sem Limite).

2012 - Brasil: Realizou-se em Brasília/DF a III Confe-
rência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
de 3 a 6/12/12.

2013/2014 - Brasil: Constatada a gradativa desativa-
ção da maioria dos CVIs ao longo dos últimos seis anos 
e confirmado o abandono de cargo pelo presidente do 
CVI-BR em 2013, os ativistas Anahi de Mello, Claudio Ve-
reza, Geraldo Nogueira, Hélio de Araújo, Heloísa Chagas, 
Ida Palermo, Kátia Ferraz, Kátia Fonseca, Lia Crespo, Lília 
Martins, Márcio Aguiar, Regina Atalla, Romeu Sassaki e 
Vinicius Garcia mantiveram, durante dois anos, intensa 
troca de opiniões sobre o destino do CVI-BR, optando pela 
criação de uma rede virtual que leve adiante a filosofia 
de vida independente.  

2015 - Brasil: Os mencionados ativistas criaram no dia 
21 de abril a Rede Nacional do Movimento de Vida Inde-
pendente (Rede MVI-Brasil), que terá o compromisso de 
ser um espaço de luta pelo estilo de vida independente 
como um direito das pessoas com deficiência.

Encerrando este artigo - que percorreu os 82 anos 
(1933-2015) do movimento de vida independente das 
pessoas com deficiência no âmbito mundial - podemos 
afirmar que o espírito de vida independente continua 
vivo para ajudar a construir uma sociedade cada vez mais 
inclusiva. 

Cadeiras de transbordo serão
proibidas em ônibus rodoviários

A partir de 31 de março de 2016, ve-
ículos de transporte coletivo adaptados 
para pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida não poderão mais ser 
comercializados com cadeira de trans-
bordo para embarque e desembarque 
desses passageiros. 

A determinação é da portaria Nº 
269 do INMETRO - Instituo Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia. As 
regras valem também para ônibus turís-
ticos e ônibus de fretamento contínuo. 
No sistema atual, motoristas e demais 
funcionários são obrigados a carregar 
nos braços as cadeiras com os passa-
geiros. A portaria considerou o sistema 
atual pouco prático e inseguro. Em seu 
lugar deverá ser instalado um elevador 
para cadeira de rodas, como nos ônibus 
urbanos. Já os ônibus de dois andares 
(double decker) que possuem piso 
baixo e rampa estão fora da obrigação 
dos elevadores. A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e outros 
órgãos gestores do transporte coletivo 
sob regime de fretamento e turismo 
é que serão responsáveis por estabelecer o percentual de 
veículos acessíveis, equipados com a plataforma. Outras 
alternativas para garantir a acessibilidade aos ônibus e vans 
devem ser submetidas à avaliação técnica do Instituto. 

A portaria, publicada em junho último, determina ainda 
que os fabricantes dos veículos acessíveis de características 
rodoviárias, deverão adequar o layout interno dos ônibus e 
instalar os mecanismos e/ou dispositivos necessários para a 
locomoção e acomodação segura desses passageiros, consi-
derando os tipos existentes de deficiência e suas limitações 
físicas e operacionais. 

nota



Cresce valor de financiamento pelo Banco do Brasil

Os valores aplicados pelo 
Banco do Brasil para o finan-
ciamento de itens de Tecno-
logia Assistiva – BB Crédito 
Acessibilidade – subiram 
20% no primeiro semestre 

de 2015, ante o mesmo período do ano anterior. Desde o lança-
mento da linha de crédito, em 2012, como parte do Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Sem Limite - foram 
contratadas mais de 33 mil operações, com um desembolso de  
R$ 200 milhões. A lista de itens financiáveis inclui bens como:  cadeira 
de rodas, elevador para domicílios, aparelhos auditivos, serviços de 
adaptação de veículos, órteses e próteses, entre outros. Também é 
possível financiar projetos arquitetônicos, reforma e material de cons-
trução, para adequação de acessibilidade em imóveis residenciais. O 
financiamento tem isenção de Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) e taxa de juros de 0,41 % ao mês para quem recebe até 5 
salários mínimos e de 0,45 % mensais para quem recebe mais de 5 
até 10 salários mínimos. O empréstimo pode ser de até 100 % do 
valor do bem ou serviço, com limite máximo de R$ 30 mil e prestações 
debitadas diretamente na conta corrente. O prazo de pagamento é de 
até 60 meses. A primeira prestação pode ser paga em até 59 dias.

Lançado novo dicionário
digital atualizado

A Fundação 
Dorina Nowil l 
para Cegos tem 
uma nova versão 
para o dicionário 
Houaiss da Lín-
gua Portuguesa 
em formato digi-
tal acessível Daisy 
- Digital Accessible Information System. Serão disponi-
bilizados 5 mil exemplares em português com as novas 
regras de ortografia, em uma parceria com o Instituto 
Helena Florisbal. Cerca de três mil instituições rece-
berão o dicionário gratuitamente para disponibilizá-lo 
ao público, entre escolas, bibliotecas e organizações 
que atuam com pessoas cegas ou com baixa visão. A 
Fundação Dorina é referência na produção de livros e 
revistas acessíveis nos formatos braille, falado e Daisy, 
distribuídos gratuitamente para pessoas com deficiên-
cia visual e para escolas, bibliotecas e organizações: 
www.fundacaodorina.org.br
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A
o completar 30 anos em 
2015, a Fundação Síndro-
me de Down – www.fsdown.
org.br –  ONG sediada em 
Campinas/SP, aposta num 

novo projeto: apoiar adultos com Down, 
que optem por morar sozinhos, longe de 
suas famílias. A entidade, que vive de con-
vênios, donativos e parcerias, atende hoje 
170 pessoas, desde recém-nascidos até os 
40 anos de idade. 

“A Fundação é uma instituição que 
sempre busca caminhos que fortaleçam a 
inclusão social da pessoa com deficiência 
intelectual. Nosso foco é o desenvolvimento 
das possibilidades e potencialidades das 

Entidade aposta na moradia 
independente para adultos 

com Síndrome de Down

pessoas para a participação social, não suas 
deficiências”, explica a coordenadora geral 
da instituição, Carolina Freire de Carvalho. 

“A entidade, pautada em sua  filosofia 
institucional, compreende a importância de 
um olhar amplo para as  questões físicas, 
subjetivas e do ambiente de cada pessoa”, 
continua. “Fazemos uma análise cuidado-
sa das necessidades que se transforma 
num plano de ação individualizado. Para 
que as finalidades propostas no plano de 
ação de cada criança sejam alcançadas, são 
necessários objetivos claros, duração especí-
fica e integração das diferentes áreas: fisiote-
rapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e 
psicologia”, completa. É dada ainda atenção 

à idade escolar, com orientação às escolas 
e atendimento educacional especializado.

A instituição também faz a inserção de 
jovens e adultos no mercado de trabalho, 
baseada na metodologia da mediação entre 
os interessados e a empresa. “Sabemos da 
complexidade do universo da pessoa com 
deficiência, que sempre foi considerada com 
baixo perfil profissional pela nossa sociedade 
e da complexidade do sistema produtivo, 
que exige alto desempenho. O mediador 
tem papel fundamental na comunicação 
entre estes dois universos, aparentemente 
distantes”, informa a coordenadora.

Para os mais velhos há o “Serviço de 
Apoio à Vida Adulta”, que tem como obje-
tivo favorecer a autonomia em diferentes 
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associações

contextos por meio de integração social, for-
talecendo a subjetividade  de cada pessoa. 
São oferecidos ateliê, espaço digital, lazer e 
viagens, entre outras opções.

Moradia Independente
“Nos últimos 5 anos, a Fundação vem 

promovendo mudanças importantes no 
seu modo de conceber, pensar e agir em 
relação à vida das pessoas com Síndrome 
de Down. Isso tem sido favorecido pelas 
experiências já acumuladas, bem como 
pela valiosa contribuição de prestigiosos 
profissionais internacionais relacionados 
com os temas que envolvem a deficiência 
intelectual”, conta Carolina, destacando as 
contribuições de Carlo Lepri, psicólogo de 
Gênova/Itália, integrante do Serviço Público 
de Saúde italiano e da Fundação Catalana 
Síndrome de Down, de Barcelona/Espanha, 
que auxiliou a instituição na estruturação 
de seus serviços atuais, principalmente no 
projeto de Moradia Independente. 

São três premissas básicas: escolher 
onde morar - com quem morar - quando 

morar. Isso, da forma mais independen-
temente possível. “O projeto não se de-
senvolve como uma simples alternativa 
de suprir a ausência ou falecimento dos 
pais ou cuidadores, mas como uma forma 
de possibilitar que o sujeito produza sua 
própria vida como cidadão”, afirma. “As 
pessoas com deficiência têm o direito ao 
acesso a uma variedade de serviços de 
apoio em domicílio ou em instituições resi-
denciais ou a outros serviços comunitários, 
inclusive os serviços de atendentes pes-
soais quando necessários. Os princípios 
do Movimento de Vida Independente se 
caracterizam pela prestação de serviços 
que favoreçam a melhor qualidade de 
vida, fortalecendo-as individualmente e 
resgatando seu poder pessoal para uma 
vida ativa e participativa, onde possam 
exercer plenamente sua cidadania”, com-
pleta a coordenadora.

No momento, a Fundação está em con-
versas sobre o projeto com as famílias aten-
didas. Muitas ainda estão receosas quanto 
ao custo, autonomia e independência dos 

filhos. A ideia é que, com a pessoa morando 
sozinha, a entidade dará o auxílio específico 
necessário para cada indivíduo.

 Se preparando para mudar
A família que está mais adiantada na 

discussão sobre a mudança de casa é a de 
Marina Rodegheri Vieira, de 30 anos. 
Ela é moradora de Indaiatuba/SP e fez  na 
Fundação o Curso de Preparo ao  Mercado 
de Trabalho, conseguindo uma colocação 
em Campinas/SP.

“Sou uma pessoa com muito bom hu-
mor, gosto de me divertir, conversar, fazer 
novas amizades. Minha vida é como de 
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qualquer pessoa: trabalho, faço academia, 
aulas de zumba, gosto de internet, jogar 
videogames, de ir ao cinema, paquerar, 
dançar”, conta. 

“Sempre falei para meus pais que 
gostaria de ter a minha casa e quando a 
Fundação começou a realizar esse projeto, 
vi mais de perto esta possibilidade. Não 
quero morar a vida inteira com minha 
mãe, quero ter a minha vida, privacidade 
e liberdade, como qualquer outra pes-
soa, mas sei que  isso também envolve 
responsabilidades que ainda tenho que 
aprender. E sei que meus pais,  um dia não 
estarão mais aqui, então acho que poderei 
levar uma vida normal sem o cuidado 
deles”, completa Marina.

Para a mãe dela, Valdirene Marta  
Rodegheri, a preparação para a mudança 

começou há muito tempo: “não é algo sim-
ples e fácil, pois foram 30 anos de dedicação 
e trabalho para isso, sem saber se seria 
concretizado ou não. Todos os dias, falamos 
sobre como vai ser, o que terá que ser feito 
e como. Na verdade, isso vai se construindo 
no decorrer da vida e com a maturidade da 
própria Marina”, explica a mãe.

Ela é filha única e para o pai, Flavio Ale-
xandre Feijó Vieira, a expectativa é grande:   
“acredito na capacidade da Marina, mas 
assumir por completo uma casa e tudo o 

que envolve esse pro-
cesso é algo bem com-
plexo para qualquer 
pessoa em qualquer 
fase da vida”, afirma. 
Valdirene completa: 
“a expectativa existe e 
uma ansiedade da mi-
nha parte também, ela 
tem uma personalidade 
forte e é muito deter-
minada e disciplinada. 
Sempre respeitamos 

seus desejos, queremos muito que ela 
alcance essa independência. Ainda não 
temos data, mas queremos fazer desse 
processo algo prazeroso e leve, não algo 
determinado e estressante, estamos cons-
truindo essa mudança”.

Marina sabe que vai ter que aprender e 
superar algumas dificuldades, mas acredita 
que vai conseguir conquistar seu espaço, 
liberdade e independência. Ela garante que 
sabe passar roupa, cozinhar algumas coisas 
e está aprendendo a lavar a roupa. “Em bre-
ve vou aprender a limpar a casa e organizar 
minhas roupas e o orçamento doméstico. 
Não gosto muito dessas tarefas, mas vou ter 
que fazer”, garante a jovem Down.

“Para os pais, se separar ou se afastar dos 
filhos gera ansiedade e uma certa preocu-
pação, mas  ao mesmo tempo uma alegria 
por ver a Marina participando de um projeto 
que muitos podem considerar ambicioso de-
mais. Para os pais de alguém com deficiência, 
acostumados a conviver com preconceito e 
tabus, é gratificante ver sua filha, após anos de 
dedicação, trabalho e esforço,  participando de 
um projeto arrojado, que pode dar a ela uma 
independência maior do que  já tem”, diz o pai.

A mãe completa: “gostaria que essa ini-
ciativa fosse levada em conta por outros pais 
que acreditam em seus filhos, como sempre 
acreditamos na condição e capacidade  da 
Marina. Que ela possa servir de exemplo e 
possa abrir caminhos e quebrar paradigmas 
para que a inclusão que tanto se fala e se 
luta, seja em todos os âmbitos da socieda-
de e seja realmente uma inclusão, que os 
preconceitos sejam quebrados e possamos 
viver numa sociedade  mais igualitária  e 
humana em todos  sentidos”.

associações

Grupo quer melhorar 
atendimento a mulheres

no SUS

Qualidade do atendimento e 
acesso de mulheres com defici-
ência e mobilidade reduzida aos 
cuidados da saúde da mulher no 
Sistema Único de Saúde: este é 
o objetivo do grupo de trabalho 
formado entre as secretarias de 
Direitos Humanos e de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da 
República e o Ministério da Saúde. 
A portaria criando o grupo foi pu-
blicada no Diário Oficial da União, 
em 29 de julho, com prazo de um 
ano de vigência, podendo ser pror-
rogado por mais 12 meses. Após 
o encerramento das atividades, os 
membros deverão apresentar um 
relatório com o resultado dos traba-
lhos em 45 dias. O grupo também 
vai acompanhar a implementação 
das ações e promover a elaboração 
e difusão de informações voltadas 
ao enfrentamento do preconceito, 
discriminação e todos os tipos de 
violência institucional relacionados 
às mulheres com deficiência. A 
equipe será composta por repre-
sentantes das duas secretarias e 
do ministério, além de membros 
do Conselho Nacional de Direitos 
da Pessoa com Deficiência, do 
Conselho Nacional de Saúde e do 
Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher. O exercício das funções 
no grupo é considerado serviço 
público relevante e não será re-
munerado.
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O 
número de matrículas de 
pessoas com deficiência 
em escolas regulares cres-
ceu mais de 400% nos 
últimos 12 anos no Brasil, 

passando de 145 mil em 2003 para 698 
mil em 2014. De acordo com dados do 
Ministério da Educação, somente nos úl-
timos 5 anos, foram registradas mais 214 
mil entradas de estudantes com deficiên-
cias em classes comuns. Na rede federal 
de educação superior, esse índice quintu-
plicou: de 3.705 alunos para 19.812 no 
ano passado.

Se os números indicam uma clara 
progressão, na realidade várias famílias 
continuam se desdobrando para garantir 
educação para seus filhos. Chamou a aten-
ção este ano a luta de Sheila Velloso, 
uma tecnóloga em Radiologia Médica do 

É Lei... mesmo assim, as famílias 
continuam na luta pela inclusão escolar

Rio de Janeiro. Pedro, de 8 anos, é o mais 
velho de seus três filhos e tem uma síndro-
me rara, chamada Cornélia de Lange, que 
compromete os aspectos cognitivos. Por 
exemplo: o menino anda, mas não fala.

A atitude de Sheila ganhou as redes 
sociais e a imprensa: ela abriu um abaixo-
-assinado virtual no site Change.org, por-
que não estava conseguindo matricular o 
menino em uma escola da rede pública 
municipal pela falta de uma facilitadora. 
A resposta foi imediata, ela conseguiu 
23.390 assinaturas.

Sheila conta que Pedro já tinha estuda-
do numa creche,  junto com a irmã, mas 
quando a menina saiu o valor da men-
salidade dele foi triplicado: “meu marido 
achou melhor tirá-lo da escola,  já que 
estavam praticamente convidando ele a 
sair”. Como estavam de mudança para o 
bairro de Copacabana, resolveu procurar 
uma escola particular por perto e até se 
comprometeu a pagar a mensalidade de 
uma facilitadora. Mesmo assim, a esco-
la se recusou, alegando que não estava 
preparada. “Procurei a rede pública por 
acreditar que exista um trabalho social me-
lhor com crianças assim e, muitas vezes, 
a inclusão é melhor”, comentou a mãe.

A escola Pedro Ernesto, na Lagoa, não 
recusou a matrícula, mas não tinha a fa-
cilitadora para o acompanhamento do 
garoto. “Foi então que comecei com o 
abaixo-assinado, porque me disseram que 
eu teria que esperar em casa. Então me 
perguntei: até quando ? Cresci ouvindo 
falar de inclusão nesse País, mas nunca 
imaginei que ele teria uma rejeição assim”, 
conta. “Decidi tornar pública a situação, 
porque me peguei chorando e outras pes-
soas me falaram que era assim mesmo”, 
desabafa Sheila.

Com a repercussão do caso, a Secre-
taria da Educação do Rio entrou em con-
tato e Sheila explicou: “sou só uma mãe 

brigando pelo direito do filho. Eu quero o 
melhor para ele e, por incrível que pare-
ça, o melhor está na rede pública. É por 
acreditar nisso que estou aqui, reivindican-
do uma coisa que é direito dele”. Para a 
Secretaria, houve um mal entendido e o 
menino acabou matriculado rapidamente, 
com o acompanhamento de uma pessoa 
designada pelo Instituto Helena Antipoff 
(IHA), centro de referência em educação 
especial da rede municipal.

“Espero que meu caso sirva de exem-
plo, pois senti que estava fazendo o cami-
nho das pedras. Várias mães que conheço 
com filhos assim, me disseram para eu 
ver como era todo o procedimento para 
depois passar para elas. Triste isso”, conta 
a mãe. O menino começou na nova escola 
em 01 de junho último, e o resultado, 
segundo a mãe, é excelente: “Ele está ado-
rando. Quando coloco o uniforme, ele já 
vai correndo para a porta. Chega em casa 
muito feliz e o legal é ver a troca com os 
amiguinhos da sala de aula. A inclusão não 
é só para ele, mas sim para outras crianças 
também, aprendendo desde cedo o que 
é companheirismo e respeito ao próximo”, 
completa.

 Intervenção da Justiça
 
O caminho da enfermeira Isabel 

Cristina dos Santos Lima, de Ampa-
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ro/SP, foi o da 
Justiça: ela e 
o marido Lú-
cio obtiveram 
uma liminar na 
2ª Vara Judicial 
da Comarca de 
Amparo, no in-

terior paulista, para garantir o acesso 
à educação para a filha Bárbara, de 
16 anos, que tem Síndrome de Down. 
Eles pleiteavam um professor auxiliar 
devidamente capacitado e especiali-
zado, equipe profissional adequada, 
orientação pedagógica individualizada 
com capacitação dos recursos huma-
nos e adequação de recursos físicos.

Bárbara está na 8ª série de uma 
escola estadual e já enfrentou vários 
problemas em sua educação formal 
desde que saiu da APAE, aos 5 anos 
de idade. Matriculada em uma esco-
la municipal, com muitos alunos na 
sala e professor que faltava constan-
temente, ela ainda era maltratada por 
alguns colegas. Foi então para uma 
escola particular, onde ficou até os 
10 anos, mas Isabel percebeu que a 
menina não estava aprendendo nada, 
apenas estava inserida socialmente. 
Mais uma troca, para outra escola 
particular: “percebemos que ela ficava 
isolada de todos, colocaram a menina 
para sentar em uma fila sozinha, lon-
ge de todos os alunos e ela começou 
a regredir”, conta.

Mais uma troca, para outra esco-
la municipal onde foi alfabetizada e 
socializada, mas ao acabar a 4ª série, 
precisou sair, porque a escola não 
tinha salas a partir do 5º ano. Come-
çava a busca por uma escola estadu-
al. Na primeira, recomendada pela 
Secretaria da Educação, a recepção 
do diretor foi muito ruim. A família 
foi ao Conselho Tutelar, entrou com 
um processo e conseguiu vaga na 
escola em que ela está hoje, a Rangel 
Pestana. “A questão é que as salas 
são muito cheias, o que torna difícil 
o aprendizado e as adaptações das 
matérias. Foi então que comecei a 

pagar um advogado para conseguir um 
professor que ajudasse o titular a adaptar 
as matérias”, explica Isabel.

Mesmo com a ordem judicial sobre a 
necessidade do professor, o Ministério 
Público não acatou, segundo a mãe, e 
colocou um cuidador. A família recorreu 
e saiu uma nova ordem judicial exigindo 
um professor. “Nas reuniões de pais, os 
professores comentavam que era difícil 
conseguir,  mas se viesse um professor 
seria muito bom, foi por isso que lutei. 
Não fiz nada escondido, os coordena-
dores e professores estavam sabendo 
dessa luta, que seria para eles a melhoria 
também”, diz a mãe. O professor ainda 
não chegou, mas ela está confiante que, 
em breve, haverá novidades no processo.

“Como pais dessas crianças, não po-
demos continuar sem lutar por nossos 
filhos, pois eles dependem de nós, e te-
mos que deixá-los ser independentes. Se 
eles têm direitos, devemos então fazer 
valer tudo isso, nem que seja difícil, mas 
não podemos perder as esperanças, tudo 
é possível, chegar até uma universidade, 
trabalhar, ser um ser humano como to-
dos. A Bárbara sempre foi muito amada, 
estimulada, faz fonoterapia, escotismo, 
balé, jazz, se apresenta nos palcos, tem 
reforço com uma professora voluntária, 
vai à missa, fez a primeira comunhão e 
agora faz a crisma. Essa é minha filha!”, 
conclui Isabel.

NOTA DO EDITOR
Esperamos que daqui há 6 meses, quan-

do passe legalmente a valer a LBI – Lei 
Brasileira da Inclusão, essa realidade hoje 
vivida pelos pais e pelas próprias crianças 
e jovens com deficiência,  pelo DIREITO à 
educação, mude de uma vez por todas. 
Afinal, mais do que nunca, agora é LEI ! 

O direito à igualdade e respeito, e prin-
cipalmente, o direito à EDUCAÇÃO, está 
previsto no Artigo 27 da LBI. Os gestores 
públicos de educação de todo o Brasil de-
vem e precisam se preparar para atender 
as exigências da LBI, e eles tem 6 meses 
para isso desde a aprovação da lei em junho 
último. Afinal, educação para a pessoa com 
deficiência não é “benefício”... é DIREITO !

espaço aberto

Dia Internacional 
da Pessoa 
Surdocega

C
aros ami-
gos, leitores 
e leitoras 
da Revis-
ta Reação, 

observei o dia 27 de ju-
nho, Dia Internacional da 
Pessoa Surdocega, do meu modo, tendo a 
surdocegueira como eterna companheira. 

Pouco temos a comemorar. A nossa in-
visibilidade ainda é enorme, e os “invisíveis” 
não são valorizados... E se a humanidade 
deseja nos valorizar, que o faça em vida, 
recordando Nelson Cavaquinho, que dizia:

Sei que amanhã/Quando eu morrer;
Os meus amigos vão dizer;
Que eu tinha um bom coração; 
Alguns até hão de chorar;
E querer me homenagear; 
Fazendo de ouro um violão;
Mas depois que o tempo passar; 
Sei que ninguém vai se lembrar;
Que eu fui embora;
Por isso é que eu penso assim; 
Se alguém quiser fazer por mim; 
Que faça agora;
Me dê as flores em vida;
O carinho, a mão amiga;
Para aliviar meus ais; 
Depois que eu me chamar saudade;
Não preciso de vaidade;
Quero preces e nada mais”.

Saudações !

por Alex Garcia

Alex Garcia é gaúcho e Pessoa 
Surdocega. Presidente da Agapasm. 
Especialista em Educação Especial. 
Autor do livro “Surdocegueira: empí-
rica e científica”. Vencedor do II Prê-
mio Sentidos. Rotariano Honorário 
- Rotary Club de São Luiz Gonzaga/
RS. Líder Internacional para o Empre-
go 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
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26 trabalho

D
uas fábricas pertencentes 
a grandes grupos empre-
sariais, localizadas em ci-
dades próximas, optaram 
por promover cursos de 

formação para os futuros funcionários 
que possuem deficiência: a Brasil Kirin, 
uma das maiores fabricantes de bebidas 
do país, em Itu/SP, e a Mann+Hummel, 
que desenvolve e fornece de equipa-
mentos originais para a indústria inter-
nacional de engenharia automotiva e 
mecânica, de Indaiatuba/SP. Ambas se 
tornaram parceiras da Escola SENAI Ítalo 
Bologna, de Itu/SP.

A Brasil Kirim tem um programa, cha-
mado “Inclusão Eficiente”, que  existe 
desde 2005: “ele é baseado no com-
promisso e na crença de que este é o 
caminho para se tornar uma empresa 
inclusiva, que acredita no valor da igual-
dade humana, contempla as diferenças 
individuais e atua com mudanças fun-
damentais para que tudo isso se trans-
forme em realidade, contribuindo para 
uma sociedade 
mais justa”, explica 
o vice-presidente 
de Desenvolv i -
mento Humano 
e Organizacional, 
Américo Garbuio. 
Atualmente, a em-
presa tem mais de 520 funcionários 
com deficiência espalhados por todo o 
Brasil e também reabilitados, sendo que 
a maioria tem deficiência física. 

Empresas paulistas investem na formação 
dos funcionários com deficiências

A parceria com o SENAI de Itu tem 
longa data e a mais recente iniciativa é 
um projeto de capacitação profissional 
em rotinas administrativas, voltado para 
pessoas com deficiência das cidades 
de Itu/SP, Salto/SP e Indaiatuba/SP. Re-
centemente foi feito um chamado para 
interessados que farão o curso até maio 
de 2016. Eram 32 vagas, mas houve 
mais de 70 inscritos. Depois do término 
das inscrições, em 31 de julho, será feito 
um processo seletivo para a definição de 
quem vai mesmo participar do curso, 
mediante análise de perfil, interesse de 
carreira e disponibilidade de horário.

Os temas das aulas são pertinentes 
às necessidades da Central de Serviços 
Compartilhados (CSC) Corporativa da 
empresa, permitindo assim que essas 
pessoas possam ser absorvidas no qua-
dro funcional durante ou após o curso, 
mediante o surgimento de vagas. A ca-
pacitação também permitirá um maior 
preparo para o mercado de trabalho da 
região. “É importante ressaltar que os 
alunos não terão vínculo empregatício 
com a Brasil Kirin, entretanto a empresa 
irá acompanhar de perto o desempenho 
de todos e, conforme oportunidades 
forem surgindo, a preferência será na 
contratação deles”, informa Garbuio. 

“São inúmeros os resultados positivos 
que a Brasil Kirin tem obtido desde o 
início do Programa Inclusão Eficiente, já 
que foram muitas pessoas capacitadas, 
sensibilizações realizadas e projetos de-
senvolvidos. Entretanto, o maior valor é 
dar oportunidade de desenvolvimento 
aos profissionais com deficiência, para 
que se tornem cidadãos efetivos, contri-
buindo para uma sociedade mais iguali-
tária”, conclui o vice-presidente. 

 
Mann+Hummel

Desde o início de 2015, cerca de 30 
alunos com deficiência estudam no curso 

Aprendizagem Industrial de Almoxarife, 
no Centro de Treinamento SENAI Comen-
dador Santoro Mirone, de Indaiatuba/SP. 
Com duração de três semestres, a ca-
pacitação é uma iniciativa da empresa 
destinada a promover a inclusão social 
de pessoas com deficiência e prepará-
-las para o mercado de trabalho. 

Em parceria com a Escola SENAI Ítalo Bo-
logna foram identificados todos os postos 
de trabalho da fábrica, em Indaiatuba/SP, 
que poderiam receber pessoas com de-
ficiência. Na sequência, com apoio de 
órgãos públicos e entidades assistenciais 
da região, houve um levantamento dos 
potenciais participantes para o treina-
mento, cujo pré-requisito era possuir o 
ensino fundamental completo. Mais de 
100 pessoas foram identificadas e, então, 
convocadas para conhecer o curso e a 
empresa contratante. Como a quantidade 
de interessados foi maior que as vagas 
disponíveis, os candidatos passaram por 
um processo seletivo, que resultou em 
duas turmas iniciais. 

É a primeira vez que o SENAI Indaia-
tuba realiza este 
tipo de curso. Os 



trabalho

estudantes têm disciplinas vinculadas à 
ocupação (como planejamento e contro-
le de processos, logística e organização 
de almoxarifado), aulas de matemática, 
informática e comunicação oral e escrita. 
Cada turma conta com dois professores, 
um deles como intérprete de Libras. Os 
participantes têm contrato por tempo 
determinado, enquanto durar o curso, e 
recebem todos os benefícios. A intenção 
é que preencham as vagas existentes na 
empresa na ocasião da conclusão que 

“o próximo grande desafio consiste em 
desenvolver uma proposta mais estrutu-
rada para preparar os colaboradores da 
empresa a receber e dar o suporte ne-
cessário a esses colegas”, afirma.

deve ocorrer em junho de 2016. 
São cerca de 1.000 funcionários traba-

lhando hoje na unidade de Indaiatuba/SP, 
sendo que 39 deles com deficiência já es-
tavam empregados quando o projeto co-
meçou, em março de 2014, e a cota era 
de 64 vagas a serem 
preenchidas no total. 
Os que estão matri-
culados no curso têm 
idades entre 16 e 51 
anos, com uma mé-
dia etária de 30 anos, 
e 47 % possuem de-
ficiência física. 

Edmilson Silva, 
analista de Adminis-
tração de Pessoal, 
fala sobre o futuro: 
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28 comemoração comemoração

A 
obrigatoriedade das em-
presas com mais de 100 
funcionários contratar um 
percentual de 2 % a 5 % 
de pessoas com deficiência, 

completou 24 anos em 24 de julho deste 
ano. É por causa da legislação que 92 % 
desses trabalhadores estão na ativa, o que 
quer dizer que as empresas que não se en-
quadram nas regras, ainda não contratam 
de forma abrangente. 

Os dados do Ministério do Trabalho 
apontam que nos últimos 5 anos houve 
aumento de 20 % na participação das 
pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho. Segundo os dados da última Re-
lação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

Lei de Cotas faz aniversário !
Mas ainda há muitas vagas

a serem preenchidas...

em 2013 foram criados 27,5 mil empregos 
para pessoas com deficiência. Com o resul-
tado, chegou a 357,8 mil o número vagas 
ocupadas. Os homens representam 64,84 
% dos empregados e as mulheres ocupam 
35,16 % das vagas.

Ainda de acordo com dados da RAIS 
de 2013, estão preenchidas 37,58 % das 
vagas reservadas para as pessoas com de-
ficiência. Por estado e seguindo a propor-
cionalidade, as empresas do Rio Grande 
do Sul aparecem em primeiro lugar nas 
ações de inclusão social e manutenção 
destes empregos, chegando a 52 % de 
cotas cumpridas. Em seguida estão o Es-
pírito Santo (47 %); Santa Catarina (45 
%); São Paulo (45 %) e Ceará (44 %). 

A Rede Empre-
sarial de Inclusão 
Social acaba de 
lançar o “Guia de 
Profissionais que 
Atuam na Inclusão 

de Pessoas com Deficiência”. O objetivo é 
fornecer informações confiáveis aos pro-
fissionais encarregados de incluir pessoas 
com deficiência no ambiente corporativo, 
possibilitando a melhoria dos processos 
para a equiparação de oportunidades e 
direitos desse público. A publicação mostra 
que a contratação dessas pessoas deve 
passar longe de uma política empresarial 

paternalista e representa a inclusão de um 
novo colaborador, produtivo e eficiente, 
capaz de agregar valores ao ambiente pro-
fissional. O guia, que tem 33 páginas, tam-
bém faz um alerta aos empregadores sobre 
as responsabilidades existentes de ambos 
os lados. Aborda, ainda, outros temas como 
medicina e saúde ocupacional, engajamen-
to, cultura e clima organizacional e comuni-
cação. O lançamento é uma comemoração 
pelos três anos da Rede, fundada em 2012 
por iniciativa da Serasa Experian, e que 
conta hoje com a participação de cerca de 
80 empresas, que promovem e discutem 
a inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. A Serasa, inclusive, 
venceu em 2014 o I Prêmio Melhores Em-
presas para Trabalhadores com Deficiência, 
realizado pelo Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
em parceria com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) e a consul-
toria i.Social. O manual foi elaborado por 
profissionais representantes das empresas: 
Serasa Experian, Accenture, Deloitte, Fis-
cher, IBM, Natura e TozziniFreire. O down-
load do material completo pode ser feito 
pelo site: www.redeempresarialdeinclusao.
com.br/index.php/downloads

Rede Empresarial lança guia para inclusão profissional



comemoração

Em números absolutos o estado de São 
Paulo lidera com 111.2013 pessoas com 
deficiência empregadas, em função de ter 
maior potencial de inclusão.  

Em São Paulo, a data foi comemora-
da na sede da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, com 
a presença de cerca de 400 pessoas. O 
tema central foi a discussão dos “Avanços 
e Conquistas com a LBI - Lei Brasileira 
de Inclusão”, sancionada em julho. A se-
cretária estadual – Dra. Linamara Rizzo 
Battistella – destacou o Artigo 94 da LBI, 
que estabelece auxílio inclusão para tra-
balhadores com deficiência. A secretária 
destacou a importância do encontro e 
das leis que beneficiam a pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. 

Ela ressaltou também a importância 
da história do movimento das pessoas 
com deficiência junto ao setor privado e 
sobre como isso influenciou na contrata-
ção de pessoas com deficiência.

Ainda na capital paulista, a data foi co-
memorada na Praça das Artes, no centro, 
em evento organizado pelo Espaço da 
Cidadania e outras entidades. Em cinco 
horas de atividades, estiveram reunidos 
representantes de empresas, sindicatos, 
órgãos públicos, associações especia-
lizadas, artistas, justiça do trabalho e 
Ministério Público do Trabalho, lançando 
a Carta de São Paulo em apoio à Lei 
de Cotas.

por Marta Gil olhar inclusivo

Marta Gil é consultora na área da Inclusão de Pessoas com Deficiência, socióloga, 
Coordenadora Executiva do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas, pesquisa-
dora, 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

Acessibilidade e Inclusão
entram na área jurídica

P
ara que a inclusão aconteça de verdade é essen-
cial que os operadores de Direito conheçam as 
conquistas e os avanços trazidos pela Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 
CDPD e regulamentados pela LBI - Lei Brasileira 

de Inclusão (Lei Nº 13.146/2015), sancionada em julho de 
2015, com vetos. 

Como aponta Dr. Luiz Alberto David Araújo, essa é a única 
Convenção assinada pelo Brasil e internalizada (ou seja, que 
faz parte da Constituição Federal).

Daí destacar a iniciativa de duas importantes revistas da 
área jurídica, que tratam da Acessibilidade e da Inclusão na 
vida social. Os artigos estão em PDF e podem ser acessados 
por softwares leitores de tela.

1. Revista Digital Científica da Escola Superior de 
Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - ESA - 
OAB – SP: 

http://www.esaoabsp.edu.br/revista/edicao20/data/docu-
ment.pdf

Ela aborda aspectos essenciais trazidos pela CDPD: o novo 
conceito de pessoa com deficiência, o princípio da não discri-
minação; implicações sociais e jurídicas de ter um filho com 
deficiência; direito ao trabalho enquanto direito fundamental; 
BPC Trabalho e, ainda, a incrível história de inclusão social de 
um advogado e seu cão guia, entre outros. Tenho a honra de 
assinar o artigo sobre Educação inclusiva.

2. Em 2012, a Revista do Tribunal do Trabalho da 
2.a Região, número 10, dedicou seu tema central aos 
diversos aspectos da Acessibilidade: 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Revistas/revista_ele-
tronica/10_2012.pdf

O TRT da 2.a Região tem se destacado na aplicação dos 
princípios da Inclusão, como esse vídeo demonstra: http://
www.youtube.com/watch?v=wAQ7AVXJFzY

Fica o convite: conheça a Convenção, leia as Revistas e 
assista ao vídeo !
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A 
presidenta Dilma Rousseff 
sancionou a lei em 6 de 
junho, em cerimônia ofi-
cial em Brasília/DF. “É uma 
grande contribuição para 

que as pessoas possam viver sem limites”, 
disse a presidenta usando a expressão 
que caracterizou o plano lançado pelo seu 
governo em 2011. “A tolerância e convi-
vência com o diferente tem que ser um 
valor moral e ético para cada um de nós”, 
assinalou Dilma. “É um atestado de cida-
dania. É uma luta que só engrandece o 
nosso País. Reconhecer direitos torna este 
País muito melhor”, afirmou. “A Lei Brasi-
leira de Inclusão é um passo a mais para 
fortalecer a nossa democracia. Com ela, 
nos comprometemos com o tratamento 
diferenciado que reconhece e respeita a 
diversidade, porque só assim alcançare-
mos a igualdade de oportunidades para 
todos”, acrescentou. 

A proposta inicial da lei foi do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que fez um projeto de 
estatuto no ano de 2003. No Congresso 
Nacional houve uma série de modificações 
que acabaram aprovadas na Câmara, com 
relatoria da deputada Mara Gabrilli (PSDB-
-SP) e no Senado, que teve como relator 
o senador Romário (PSB-RJ).

Lei Brasileira de Inclusão é sancionada 
e entra em vigor em janeiro de 2016

 Vetos
 A sanção à lei foi feita com alguns vetos 

ao texto recebido do Congresso:
 
• Exigência de contratação, pela iniciati-

va privada, de pessoas com deficiência e 
beneficiários reabilitados da Previdência 
por empresas com 50 a 99 empregados. 
Essas empresas seriam obrigadas a ter pelo 
menos um funcionário com essas caracte-
rísticas. Isso foi vetado !

 • Reserva de, no mínimo, 10% no pro-
cesso seletivo para cursos e turmas, para 
estudantes com deficiência nas instituições 
de educação profissional e tecnológica, de 
educação, ciência e tecnologia, e de educa-
ção superior, públicas federais e privadas. 
Isso foi vetado !

• Isenção de IPI na compra de automó-
veis por pessoas com deficiência auditiva 

e nos acessórios utilizados para adaptação 
de veículos destinados às pessoas com 
deficiência. Isso foi vetado !

• Respeito aos princípios do desenho 
universal nos programas habitacionais, 
públicos ou subsidiados com recursos pú-
blicos. Isso foi vetado !

• Acessibilidade nos veículos dos Cen-
tros de Formação de Condutores (CFC).   
A proposta era de que houvesse um carro 
adaptado a cada conjunto de 20. Isso foi 
vetado !

• Prioridade à pessoa com deficiência 
no recebimento de precatórios. Isso foi 
vetado !

Os vetos poderiam entrar na pauta do 
Congresso Nacional no prazo de 30 dias 
depois da sanção. A derrubada de um veto 
exige apoio da maioria absoluta dos de-
putados e dos senadores, em votações 
separadas.

 
Algumas determinações da 
nova lei

 A LBI - Lei Brasileira de Inclusão cria, 
por exemplo, o “auxílio-inclusão” que será 
pago a quem entrar no mercado de tra-
balho. As novas regras definem também 
pena criminal de um a três anos por atos 
de discriminação. Entre as novas conquis-
tas destacam-se ainda: o trabalhador com 
deficiência poderá utilizar o FGTS para aqui-
sição de órteses e próteses e haverá proi-
bição aos planos de saúde de praticarem 
qualquer tipo de discriminação em razão 
de sua deficiência.
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política

Na Educação: as instituições de ensino 
não poderão cobrar mais de alunos com 
deficiência e o poder público deverá  fo-
mentar a publicação de livros acessíveis 
pelas editoras. 

No campo da Mobilidade: reserva de 2 
% das vagas em estacionamentos. 

A LBI também traz novidades no campo 
da Moradia: reserva de 3 % de unidades 
habitacionais em programas públicos ou 
subsidiados com recursos públicos. 

Na Cultura: teatros, cinemas, auditórios e 
estádios passam a ser obrigados a reservar 
espaços e assentos adaptados.

O campo do Turismo também é con-
templado: cota de 10 % de dormitórios 
acessíveis em hotéis.

No Esporte, a Lei Brasileira de Inclusão 
estabelece 2,7 % da arrecadação das lo-
terias federais para o esporte. Hoje esse 
percentual é de 2%. Dessa parte a ser des-
tinada ao esporte, a LBI prevê que 37,04 
% devem ser repassados ao Comitê Para-

Impostos sobre os produtos de Tecnologia Assistiva

O Capítulo III nos Artigos 74 e 75 da LBI, especificamente no parágrafo 4, cita que 
se deverá “eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de 
tecnologia assistiva”. A ABRIDEF, entidade patronal do setor produtivo de Tecnologias 
Assistivas – representante da indústria, comércio e serviços – já está trabalhando em 
conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para 
que seja criado um Grupo de Trabalho ou uma subcomissão, para tratar especifica-
mente desse tema. “A LBI tem 6 meses para entrar em vigor a partir de sua sanção, 
ou seja, em janeiro de 2016 ela já está valendo e 
isso muda totalmente o cenário da vida do cidadão 
com deficiência no Brasil. Foi uma vitória em todos 
os sentidos e abre caminhos legais para novas 
conquistas em benefício do usuário de Tecnologias 
Assistivas. Por isso, amparados na LBI, a ABRIDEF 
já vem trabalhando para que a carga tributária e a 
burocracia que incidem sobre os produtos de TA 
seja diminuída ou extinta, como reza a LBI. Isso 
trará, sem dúvida, produtos mais acessíveis e com 
qualidade superior ao alcance de mais brasileiros 
com deficiência. Para isso, contamos com o apoio 
dos parlamentares envolvidos com a causa”, afirma  
Rodrigo Rosso, presidente da ABRIDEF.
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límpico Brasileiro (CPB) e 62,96 % ao Comitê 
Olímpico (COB). Atualmente o CPB fica com 
a fatia de 15 % e o COB, 85 %.

A lei vai afetar diretamente o dia a dia das 
pessoas com deficiência: boletos, contas, ex-
tratos e cobranças deverão ser em formato 
acessível. Também permite que pessoas com 
deficiência intelectual casem legalmente ou 
formem união estável, entre várias outras ga-
rantias de direitos.

Repercussão
A relatora da Lei na Câmara, Mara Gabrilli,  

considerou uma perda o veto da ampliação 
das cotas para as empresas. “Claro que é uma 
perda e uma perda irreparável, já que esse 
texto foi inteirinho construído com a socie-
dade civil e com o governo. Eu passei com 
dificuldade na Câmara para aprovar isso por 
conta da pressão dos empresários, a mesma 
dificuldade no Senado. Agora o governo ce-
der à pressão dos empresários eu não posso 
entender”, afirma Mara.

O presidente do Conselho Nacional da Pes-
soa com Deficiência, Flávio de Souza, acredita 
que  a sanção é uma primeira etapa: “Agora 
nós temos uma outra etapa, que é a etapa 
de tirar do papel e colocar na aplicabilidade. 
E isso é uma responsabilidade de todos”. Ele 
avaliou que agora o tema está definitivamente 
na pauta de discussões das politicas públicas. 
“É bom para o Brasil mostrar que tem acesso, 
parcerias, e coloca as pessoas com deficiência 
na pauta dos direitos humanos”, ressaltou. 

“Estou muito feliz por ter contribuído com 
a construção dessa legislação. Foi um trabalho 
de equipe que envolveu toda a sociedade”, 
afirmou o senador Romário.

O ministro-chefe da Secretaria de Direitos 
Humanos, Pepe Vargas, disse que  “a lei vai 
fortalecer as políticas do Viver sem Limites, 
que integram vários ministérios e articulam 
ações com estados e municípios”.

“Creio que o estatuto é uma nova for-
ma de perceber o ser humano em sua 
força e fragilidade, uma nova forma de 
compreender que a diversidade é um tra-
ço que não tem que separar as pessoas, 
mas uni-las, num sentimento de identida-
de e pertencimento. De ir e vir pelos ca-
minhos e espaços”, arrematou o senador  
Paulo Paim.

Isenção de IOF para financiamentos, desde que atendidos os requisitos da legislação. 
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. 
Fotos meramente ilustrativas.

LIGUE DIRETAMENTE PARA UM DE NOSSOS REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS.ATENDIMENTO EXCLUSIVO

TODOS JUNTOS FAZEM
UM TRÂNSITO MELHOR.

Para você que está acostumado a superar desafios, 
fazer isso com um Honda vai ser moleza.

VOCÊ MERECE O MELHOR ATENDIMENTO E AS MELHORES CONDIÇÕES.
ESSA É A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ PROCURA PARA ADQUIRIR UM 0KM. APROVEITE.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA:

Serviços de despachante para
tratar de sua documentação.

Planos de financiamento
sem IOF em até 60 meses.

Isenção de IPI e de ICMS
para não condutores.

ATENDIMENTO EXCLUSIVO LIGUE DIRETAMENTE PARA UM DE NOSSOS REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS.

Rua Real Grandeza, 400

21 2114-0400

RIO TÓKIO - BOTAFOGO

www.riotokio.com.br

Avenida das Américas, 14.001

21 2122-4999

RIO TÓKIO - RECREIO

www.riotokio.com.br

Rua Mariz e Barros, 906

21 2323-9393

NARITA - TIJUCA

www.hondanarita.com.br

Avenida das Américas, 2.001

21 3987-8888

NARITA - BARRA

www.hondanarita.com.br
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política
Pistorius poderá sair da cadeia

Oscar Pistorius, um dos maiores atletas paralímpicos 
de todos os tempos, poderá sair da prisão ainda em 
agosto, se for acatada a recomendação das autoridades 
penitenciárias da África do Sul de que ele possa cum-
prir o resto de sua pena em prisão domiciliar. Pistorius 
foi condenado a 5 anos de prisão pelo assassinato da 
namorada,  Reeva Steenkamp, em 2013. Preso em ou-
tubro passado, pode sair por bom comportamento após 
cumprir um sexto da condenação, como prevê a lei sul-africana para esses casos. 

Atleta austríaca fica paraplégica

Kira Grünberg, de 21 anos, atleta do salto 
com vara, sofreu um acidente durante os treinos 
realizados em 30 de julho. De acordo com a 
agência de notícias AP, ela quebrou a cervical 
ao cair sobre o pescoço no treino. Com esse 
diagnóstico de rompimento das vértebras da 

coluna, Kira foi operada imediatamente para estabilização, com a finalidade de evitar 
mais danos, mantendo as funções vitais. Ela foi internada na UTI de Traumas do 
Hospital Universitário de Innsbruck. A notícia foi dada pela Federação Austríaca de 
Atletismo que já iniciou uma campanha para arrecadar recursos que serão usados 
em sua recuperação. A informação inicial é de que ela teria ficado paraplégica mas, 
segundo o site alemão Deustche Welle, o caso é de tetraplegia. No momento do 
acidente, Kira estava sob a supervisão do pai, que também é o seu treinador. Ela 
é detentora do recorde de salto com vara do seu país com a marca de 4,45m.

EQUIPOTEL 2015: Acessibilidade Universal

Durante evento realizado em São Paulo/SP, foi lançado oficialmente o Espaço 
de Acessibilidade Universal da Equipotel 2015, com a 
presença de diversos especialistas e entidades apoia-
doras. A feira, uma das maiores mostras do mundo no 
segmento, acontecerá de 14 a 17 de setembro, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi. O Espaço terá uma 
área de 250 m² e apresentará ambientes de convivência e unidades habitacionais 
concebidos através do conceito internacional de acessibilidade, atendendo as nor-
mas técnicas da ABNT. O projeto é da Design Universal Arquitetura & Consultoria, 
com a coordenação do IDT-CEMA - Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cul-
tura, Esporte e Meio Ambiente. Nesse espaço também serão promovidas palestras, 
atividades sobre acessibilidade e desenho universal na hotelaria, gastronomia, lazer 
e nos transportes acessíveis. O evento também marcou o lançamento do selo de 
acessibilidade e inclusão social criado pela ABIH-SP - Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis e ABNT. A iniciativa 
tem apoio do IAB-SP - Instituto dos 
Arquitetos do Brasil; e da ABRIDEF 
- Associação Brasileira das Indústrias 
e Revendedores de Produtos e Ser-
viços para Pessoas com Deficiência.

notas



Isenção de IOF para financiamentos, desde que atendidos os requisitos da legislação. 
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. 
Fotos meramente ilustrativas.

LIGUE DIRETAMENTE PARA UM DE NOSSOS REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS.ATENDIMENTO EXCLUSIVO

TODOS JUNTOS FAZEM
UM TRÂNSITO MELHOR.

Para você que está acostumado a superar desafios, 
fazer isso com um Honda vai ser moleza.

VOCÊ MERECE O MELHOR ATENDIMENTO E AS MELHORES CONDIÇÕES.
ESSA É A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ PROCURA PARA ADQUIRIR UM 0KM. APROVEITE.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA:

Serviços de despachante para
tratar de sua documentação.

Planos de financiamento
sem IOF em até 60 meses.

Isenção de IPI e de ICMS
para não condutores.

ATENDIMENTO EXCLUSIVO LIGUE DIRETAMENTE PARA UM DE NOSSOS REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS.

Rua Real Grandeza, 400

21 2114-0400

RIO TÓKIO - BOTAFOGO

www.riotokio.com.br

Avenida das Américas, 14.001

21 2122-4999

RIO TÓKIO - RECREIO

www.riotokio.com.br

Rua Mariz e Barros, 906

21 2323-9393

NARITA - TIJUCA

www.hondanarita.com.br

Avenida das Américas, 2.001

21 3987-8888

NARITA - BARRA

www.hondanarita.com.br

NOVA LOJA
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C
omo diz a letra da música 
mais cantada nos estádios: 
“ai, ai, ai, ai... tá chegando a 
hora... o dia já vem raiando 
meu bem e eu tenho que ir 

embora...” !!!
Em julho de 2013, com uma cadeira 

de rodas emprestada do amigo André 
Fuentes, comecei minha ação, em busca 
de acessibilidade. 

Em 7 de julho daquele ano, lá estava 
eu, com a cadeira de rodas do André, indo 
no meu primeiro movimento por acessibi-
lidade. Conheci naquele dia a Dra. Izabel 
Maior (de boné, ao meu lado), a arquiteta 
Regina Cohen e o Jornalista e blogueiro 
Andrei Bastos. No mesmo evento conheci 
também, Augusto Fernandes (de boné 
branco comigo) e advogado e ativista Ge-
raldo Nogueira, além da queridíssima ami-
ga Elizabeth Marge, entre tantos outros... 
Nossa ! Quanta gente boa !!!

O meu desejo sempre foi criar um 
Programa de TV sobre acessibilidade. Eu 
acreditava que, a Copa de 2014, atra-
vés dos grandes recursos recebidos para 

Falta um ano para os
Jogos de 2016 no Rio de Janeiro !

realizá-la,  teria um olhar para a melhoria 
da mobilidade urbana para as Pessoas 
com Deficiência... e como diz o ditado: 
“dei com os burros n´água” !  Não só eu... 
todos nós brasileiros !

Minha ideia seria um programa que 
tivesse como objetivo instigar, provo-
car, sensibilizar os cariocas e todos os 
brasileiros em geral, para a questão dos 

direitos das Pessoas com Deficiência. 
Minimamente, o direito de ir e vir de 
qualquer cidadão, sem obstáculos, sem 
dificuldades para se locomover.

Na esperança da Copa, cheguei a 
visitar o Estádio Fonte Nova em Salva-
dor/BA, porque o Maracanã estava em 
reforma na época. Por dentro, muito 
bonito e com acessibilidade... Do lado 
de fora, a uns 20 metros do estádio 
– que ali parecia uma espécie de ilha 
de acessibilidade – era impossível se 
locomover sobre uma cadeira de rodas. 
Por dentro, tudo perfeito... mas e para 
chegar até  lá ?!?

Pois é, aquele “bonde da história” da 
Copa, se foi. Agora nos resta a esperan-
ça de que, os gestores desses bilhões 
de dólares dedicados à infraestrutura 
da Cidade do Rio de Janeiro para os 
Jogos 2016, se lembrem de dedicar, 
pelo menos parte desse recurso, à aces-
sibilidade. Porque não bastam locais de 
competições acessíveis: é preciso que 
seja possível chegar até lá !

Observem na foto, minha cadeira de 
rodas no evento teste do Paratriatlo, 
ocorrido no dia 1 de agosto último, na 
Praia de Copacabana. Os atletas passam 
depois dos cones. Sentado na cadeira 
de rodas, no meio da ciclovia fica mais 
difícil participar. Isso serviu para alertar 

Espero não chorar depois...

por Fábio de Seixas Guimarães
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os organizadores. Afinal é um evento teste, com este pro-
pósito mesmo. Identificar problemas e encontrar soluções.

É fundamental que haja locais apropriados para uma 
Pessoa com Deficiência acompanhar as provas em iguais 
condições que os demais.

O transporte público, seja ele Metrô, trem, ônibus, VLT, ou 
o que estiver disponível, precisa atender às exigências míni-
mas de acessibilidade. Aptos a levar e trazer quantas PcD for 
necessário e com segurança, autonomia e dignidade. Não é 
possível pensar em uma Cidade para TODOS, se não formos 
capazes de implementar um transporte que realmente sirva 
à toda população e aos que visitam a cidade.

Pois bem, estamos na fase de finalização. Já faltaram 1000 
dias... já faltaram 500 dias para os jogos... Agora passamos 
pelo dia 5 de agosto, e já não falta praticamente só  1 ano 
para a Olimpíada 2016 no Rio de Janeiro. Passaremos pelo 
dia 7 de setembro, e aí, já faltará menos de 1 ano para as 
Paralimpíadas 2016... no mesmo local... no Rio !

Agora, nessa contagem regressiva, dia a dia, nós, cidadãos 
e moradores do Rio de Janeiro, nós brasileiros, devemos 
participar ao máximo de todos os eventos testes que vierem 
por aí. Principalmente as Pessoas com Deficiências, pois 
assim, aumentará a possibilidade de que os jogos realmente 
sejam os melhores, como vem sendo proposto. E que fiquem 

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

então, os tais LEGADOS DE ACESSIBILIDADE para TODOS. 
Não podemos fazer como eu, e muitos de nós, fizemos 

em 2007 no PAN. Na época, não participei de nada ! E só 
fiz reclamar na falta de estrutura deixada pelos  inúmeros 
erros cometidos... 

Sei que está mais do que batido falar nisso, mas se cada 
um fizer a sua parte, nesta reta final, é bastante provável que 
tenhamos um Rio de Janeiro e um Brasil muito melhores 
para 2016. Que, realmente, esta cidade se torne uma Cidade 
Maravilhosa... e para TODOS !

“Ai, ai, ai ai, está chegando a hora”... Mas, antes que se 
abra o pano e comece o espetáculo, será muito, mas muito 
importante mesmo, que cada um de nós se sinta parte 
dessa história.

Fica aberto o debate e a chuva de ideias e ações !
Vamos juntar forças para termos ter o orgulho de fazermos, 

quem sabe, os melhores Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
todos os tempos... deixando em terras brasileiras, os tais 
“legados de acessibilidade” que tanto desejamos. 

No Rio, poderão ficar “legados de acessibilidade” na sua 
infraestrutura, mas no Brasil como um todo, seguindo os 
conceitos da minha amiga Deborah Prates, poderá ficar um 
“legado de acessibilidade” atitudinal, onde as pessoas estarão 
imbuídas da ideia do direito das Pessoas com Deficiências. 

Só não podemos perder mais esse “bonde da história” !
Portanto amigos e amigas, fiquem à vontade e escrevam 

para meu email: rio450-2016@revistareacao.com.br

Vamos nos juntar, positivamente, nessa contagem re-
gressiva ?!?
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Os vetos da Lei Brasileira
da Inclusão

A 
LBI acaba de ser sancionada, porém, alguns pon-
tos foram vetados. Vamos conhecer e saber o por 
que do veto.

O Ministério da Educação manifestou-se pelo 
veto ao seguinte dispositivo:

 
Art. 29 – VETADO: As instituições de educação profissional 

e tecnológica, as de educação, ciência e tecnologia e as de 
educação superior, públicas federais e privadas, são obrigadas 
a reservar, em cada processo seletivo para ingresso nos respec-
tivos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional, de educação profissional técnica de nível médio, 
de educação profissional tecnológica e de graduação e pós-
-graduação, no mínimo, 10% (dez por cento) de suas vagas, 
por curso e turno, para estudantes com deficiência.

§ 1º - No caso de não preenchimento das vagas segundo os 
critérios estabelecidos no caput deste artigo, as remanescentes 
devem ser disponibilizadas aos demais estudantes.

§ 2º - Os cursos mencionados neste artigo não poderão 
excluir o acesso da pessoa com deficiência, sob quaisquer 
justificativas baseadas na deficiência.

§ 3º - Quando não houver exigência de processo seletivo, é 
assegurado à pessoa com deficiência atendimento preferencial na 
ocupação de vagas nos cursos mencionados no caput deste artigo.”

Razões do veto - “Apesar do mérito da proposta, ela não 
trouxe os contornos necessários para sua implementação, sobre-
tudo a consideração de critérios de proporcionalidade relativos 
às características populacionais específicas de cada unidade da 
Federação onde será aplicada, aos moldes do previsto pela Lei 
Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Além disso, no âmbito do 
Programa Universidade para Todos - Prouni o governo federal 
concede bolsas integrais e parciais a pessoas com deficiência, 
de acordo com a respectiva renda familiar.”

 
A manifestação pelo veto desse artigo se deu pela falta 

de compreensão dos objetivos subliminares trazidos ao texto 
do artigo vetado, mesmo porque, faltou habilidade redacional 
para validar o que se propunha. Frisando que somente 19% 
das escolas brasileiras de ensino básico têm acessibilidade, 
percebe-se que o legislador de origem quis preservar o direito 
de acesso à educação para pessoas com deficiência, pois ao 
reservar vagas, as escolas estariam obrigadas a se adaptarem 
para receber alunos com deficiência, sob pena de descumprirem 
o percentual da reserva. 

A facilitação de acesso pela reserva, fora da finalidade que 

acima abordamos, em nossa opinião, avança para uma área de 
proteção excessiva, o que é rechaçado pelo próprio movimento 
de pessoas com deficiência, ressalvando aqui, a necessidade de 
adaptação dos modos de seleção para contemplar pessoas com 
deficiência intelectual e outras deficiências que requerem ajudas 
técnicas ou adequação de forma.

Sob este aspecto, sem abordarmos as questões técnicas jurí-
dicas que também embasaram o procedimento, concluímos que 
o veto do presente artigo traz prejuízo ao favorecimento de maior 
conscientização dos gestores da educação para a necessidade 
de inclusão educativa da pessoa com deficiência.

 O Ministério das Cidades manifestou-se pelo veto aos se-
guintes dispositivos:

 Inciso II do Art. 32 – VETADO: II - definição de projetos e 
adoção de tipologias construtivas que considerem os princípios 
do desenho universal

Razões do veto - “Da forma ampla como prevista, a medida 
poderia resultar em aumento significativo dos custos de unida-
des habitacionais do programa Minha casa, minha vida, além 
de inviabilizar alguns empreendimentos, sem levar em conta as 
reais necessidades da população beneficiada pelo programa. 
Além disso, no âmbito do próprio Minha casa, minha vida, é 
previsto mecanismo para garantia da acessibilidade das unidades 
habitacionais, inclusive com as devidas adaptações ao uso por 
pessoas com deficiência.”

Errou o Ministério das Cidades ao sugerir veto para o artigo 
acima por entender que a medida poderia aumentar os custos 
das unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha 
Vida e inviabilizar alguns empreendimentos. O ministério mos-
trou desconhecimento sobre o que seja o conceito de desenho 
universal, compreendendo este como implementação de equi-
pamentos de maior custo ou ocupação de espaços.

No entanto, os princípios do desenho universal visam basi-
camente a contemplação de uso, considerando na projeção e 
construção/produção, a possibilidade de atendimento a maior 
gama antropométrica, não necessariamente só usuários de 
cadeiras de rodas.

 O Brasil ainda constrói considerando o modelo do 
indivíduo mediano, ou seja, aquele que tem capacidade física e 
mental dentro de um padrão médio, quando na realidade esse 
tipo de indivíduo, dentro da sociedade, representa uma pequena 
parcela em consideração a variação antropométrica dos demais 
cidadãos. O desenho universal propõe pensar projetos e constru-

por Geraldo Nogueira
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ção/produção dos meios urbanos, de comunicação e transporte, 
das edificações e objetos, onde os acessos, espaços, meios ou 
equipamentos possibilitem a utilização por maior número de 
usuários, independentemente de sua variação antropométrica. 
Pode-se construir com ou sem aplicação de medida de economia 
e, ambas as formas, podem ou não estar dentro dos princípios 
do desenho universal.

Assim, o veto caminhou na contramão do novo pensar mun-
dial, ainda desrespeitando a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e mantendo o País no ritmo da exclusão, 
por possibilitar um desenho que atende somente a indivíduos 
com o tipo físico mediano, o que imporá maior vigilância e 
cobrança da militância em favor da inclusão das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
Art. 154 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), alterado pelo Art. 109 
do projeto de lei - Art. 154 – VETADO: 

§ 2º - O Centro de Formação de Condutores (CFC) é obri-
gado, para cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota, a 
oferecer 1 (um) veículo adaptado para o aprendizado de pessoa 
com deficiência.

§ 3º - O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio 
automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos ma-
nuais de freio e de embreagem (NR)”

Razões do veto - “As regras relativas a carros adaptados 
para fins de aprendizagem e habilitação devem acompanhar 
as necessidades reais da população, assim como os avanços 
técnicos. Desta forma, é mais adequado deixar que tal matéria 
seja regulada pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
nos termos do que prevê o art. 12, inciso X, do Código de 
Trânsito Brasileiro.”

 
Os argumentos apresentados não são suficientes para deter-

minar a vedação completa do artigo, pois que neste caso bastaria 
vetar o parágrafo terceiro, o que não inviabilizaria a solicitação ao 
CONTRAN para regulamentar o artigo e parágrafos não vetados. 
Excesso de cuidado, desconhecimento de causa ou cessão ao 
pleito empresarial do setor. Portanto, o seguimento das pessoas 
com mobilidade reduzida perde a possibilidade de ter um im-
portante serviço com acessibilidade, sendo-lhes negado acesso 
a aprendizagem e habilitação que poderia, inclusive, servir-lhes 
como meio profissional. E o governo perde a oportunidade de 
implementar a política do cuidado que é quando o Estado adota 
uma política ofertativa de serviços direcionados e subsídios de 
apoio. Essa política deve atender às necessidades do indivíduo 
em serviços que a sociedade ainda não consegue disponibilizar 
a todos de forma acessível.

 
Os Ministérios da Fazenda, da Justiça e a Advocacia-Geral da 

União manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

 Art. 82 – VETADO: “Art. 82.  É assegurado à pessoa com 
deficiência prioridade na tramitação processual, nos procedimen-
tos judiciais e administrativos em que for parte, interveniente 
ou terceira interessada e no recebimento de precatórios, em 
qualquer instância.

§ 1º - A prioridade a que se refere este artigo será obtida 
mediante requerimento acompanhado de prova da deficiência 
à autoridade judiciária ou administrativa competente para decidir 
o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, 
anotando-se essa circunstância em local visível nos autos.

§ 2º - A prioridade estende-se a processos e procedimen-
tos em todos os órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta da união, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, no Poder Judiciário, no Ministério Público e na 
Defensoria Pública.”

Razões do veto - “Ao estabelecer prioridade no pagamento 
de precatório, o dispositivo contradiz a regra do art. 100 da 
Constituição, que determina que esses deverão ser pagos ex-
clusivamente na ordem cronológica de apresentação.”

 
Neste caso, o motivo apresentado é mesmo real. No entanto 

o veto poderia ter sido parcial, no que diz respeito somente ao 
recebimento de precatórios, mantendo as demais regras de 
prioridade de tramitação de procedimentos judiciais e administra-
tivos, uniformizando assim, essa tendência, presente nos grandes 
centros, para todas às regiões do País. Aqui também o governo 
perde a oportunidade de implementar a política do cuidado 
que é quando o Estado adota uma política ofertativa de serviços 
direcionados e subsídios de apoio. Essa política deve atender às 
necessidades do indivíduo em serviços que a sociedade ainda 
não consegue disponibilizar a todos de forma acessível.

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

 
Art. 77 - VETADO: 
§ 4º - da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, alterado 

pelo art. 101 do projeto de lei:
A parte individual da pensão do dependente com deficiência 

de que trata o inciso II do § 2º deste artigo que exerça atividade 
remunerada será reduzida em 30% (trinta por cento), devendo 
ser integralmente restabelecida em face da extinção da relação 
de trabalho ou da atividade empreendedora.”

Razões do veto - “A proposta reintroduziria medida recen-
temente revogada, na conversão da Medida Provisória no 664, 
de 2014 - Lei Nº 13.135, de 17 de junho de 2015, que realizou 
ajustes nas regras previdenciárias. Assim, a sanção da alteração 
significaria um retrocesso em relação ao texto já em vigor. Além 
disso, contrariaria o disposto no Art. 12, inciso III, alínea ‘c’, da Lei 
Complementar Nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que veda o 
aproveitamento do número de dispositivo revogado.”
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 Correto o veto uma vez que existe dispositivo legal, recente-
mente sancionado, que não condicionou a qualquer redução a 
pensão concedida ao dependente com deficiência que exerça 
atividade remunerada. Assim, a sansão do presente artigo seria re-
almente um retrocesso nas conquistas da pessoa com deficiência.

 O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior solicitou veto aos dispositivos a seguir transcritos:

 
Caput, incisos e § 4º do art. 93 da Lei no 8.213, de 

24 de julho de 1991, alterados pelo art. 101 do projeto 
de lei – VETADO: 

Art. 93 - As empresas com 50 (cinquenta) ou mais em-
pregados são obrigadas a preencher seus cargos com pessoas 
com deficiência e com beneficiários reabilitados da Previdência 
Social, na seguinte proporção:

I - de 50 (cinquenta) a 99 (noventa e nove) empregados, 
1 (um) empregado;

II - de 100 (cem) a 200 (duzentos) empregados, 2% (dois 
por cento) do total de empregados;

III - de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) empregados, 
3% (três por cento) do total de empregados;

IV - de 501 (quinhentos e um) a 1.000 (mil) empregados, 
4% (quatro por cento) do total de empregados;

V - mais de 1.000 (mil) empregados, 5% (cinco por cento) 
do total de empregados.”

§ 4º  - O cumprimento da reserva de cargos nas empresas 
entre 50 (cinquenta) e 99 (noventa e nove) empregados pas-
sará a ser fiscalizado no prazo de 3 (três) anos.

Razões dos vetos - “Apesar do mérito da proposta, a me-
dida poderia gerar impacto relevante no setor produtivo, espe-
cialmente para empresas de mão-de-obra intensiva de pequeno 
e médio porte, acarretando dificuldades no seu cumprimento e 
aplicação de multas que podem inviabilizar empreendimentos 
de ampla relevância social.”

 
Ressalta-nos a evidência de que o veto foi concedido por pres-

são do segmento empresarial sobre a Presidência da República. 
Por mais que procuremos entender as razões de veto apresentada, 
a lógica nos impõe a recusa de aceitar tais argumentos. Podemos 
mesmo questionar: como uma única vaga para pessoa com 
deficiência vai impactar negativamente uma empresa tem entre 
50 e 99 empregados ? A dívida social do governo e da própria 
sociedade para com as pessoas com deficiência no Brasil é que 
mais grita pela injustiça desse veto. Uma medida que dimensiona 
a fragilidade do segmento diante do interesse econômico, sendo 
este ainda prioritário frente aos direitos humanos. Um fragrante 
irresponsável que nega a capacidade de trabalho das pessoas 
com deficiência, colocando em risco outros direitos que serão 
combatidos com o mesmo incauto argumento, podendo levar o 
segmento a prejuízos e retrocesso. Impõe-se aqui, mais uma vez 
a falta da tendência da política do cuidado. 

 O Ministério da Fazenda acrescentou, ainda, veto ao seguinte 
dispositivo:

 Art. 106 – VETADO: A Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º
IV - pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou 

mental ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
Art. 2º  A isenção do IPI de que trata o art. 1º desta Lei so-

mente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo:
I - tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos; ou
II - tiver sido roubado ou furtado ou sofrido sinistro que acar-

rete a perda total do bem.
Parágrafo único.  O prazo de que trata o inciso I do caput 

deste artigo aplica-se inclusive às aquisições realizadas antes de 
22 de novembro de 2005.’ (NR)

Art. 5º
Parágrafo único.  O imposto não incidirá sobre acessórios que, 

mesmo não sendo equipamentos originais do veículo adquirido, 
sejam utilizados para sua adaptação ao uso por pessoa com 
deficiência.’ (NR)”

Razões do veto - “A medida traria ampliação dos benefi-
ciários e das hipóteses de isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, o que resultaria em renuncia de receita, 
sem apresentar as estimativas de impacto e as devidas com-
pensações financeiras, em violação ao que determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.”

Não obstante a base jurídica alegada como razão de veto, 
sabe-se que o impacto da inclusão dos surdos como benefici-
ários e das adaptações necessárias aos condutores e usuários 
dos veículos na suspensão do IPI, não chega a causar perda 
significativa de receita que justifique a medida que levou o artigo 
a veto, até porque o executivo quando quer, chega mesmo a 
mudar a lei para atender seus interesses ou de segmentos que 
detenham o poder econômico ou político.

Assim, o Governo perde uma oportunidade de implementar 
uma tendência de política pública para o seguimento, qual seja, a 
tendência da compensação que é quando o Estado se manifesta 
com compensações pecuniárias ou por subsídios para permitir e 
propiciar inclusão. Essa forma de compensação deve ser aplicada 
numa política que permita o crescimento individual, valorizando 
a pessoa, seu potencial e suas competências. 

Geraldo Nogueira é Advogado, cadeirante 

e Presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB-RJ). 

direito
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N
este mês, de 7 a 15 de 
agosto, 270 paratletas bra-
sileiros estarão no Canadá, 
disputando os Jogos Para-
panamericanos. Nas duas 

últimas edições, em Guadalajara 2011 e 
no Rio de Janeiro 2007, o Brasil encerrou 
a competição na liderança do quadro de 
medalhas. Em Toronto, os brasileiros ten-
tarão manter a hegemonia em um evento 
que terá cerca de 1.600 atletas de 28 
países, disputando 15 modalidades, todas 
valendo vagas para os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

A preparação dos atletas de alto rendi-
mento é um processo longo e de custo 
alto. Aqui no Brasil, os investimentos públi-
cos são, praticamente, a quase totalidade 
da quantia aplicada. Com aprovação da 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI), espera-se 
uma maior destinação de recursos. As 
verbas para  apoio aos atletas poderiam 
ser incrementadas se um maior número 
de empresas usassem os incentivos fiscais 
concedidos pelo governo para destinar 
recursos ao apoio esportivo.

De acordo com o especialista Flávio 
Nogueira, proprietário da LS Nogueira 
– Agência de Captação, Gestão e Plane-
jamento de Incentivos Fiscais, só podem 

Patrocínios Esportivos

usar a Lei Federal, empresas que tributam 
por lucro real. Em cima desse lucro, há 
uma tributação de imposto de renda com 
alíquota de 15% e é dessa alíquota que 
sai 1% para projetos esportivos. Já em 
São Paulo, existe o PIE - Programa de 
Incentivo ao Esporte, que é atrelado ao 
ICMS. Podem participar do programa as 
empresas que tributam por lucro presu-
mido. A vantagem é que a empresa não 
depende de ter lucro, basta ter a circulação 
de mercadorias e pagar ICMS. Sobre esse 
imposto, a empresa pode destinar até 
3% para projetos para atletas e paratletas. 
Outros estados também possuem leis de 
incentivo, como o Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. 

Muitas empresas ainda desconhecem 
que podem dispor desse dinheiro para 
patrocínio esportivo. Para o especialis-
ta, há muitas vantagens: “podemos ver 

o dinheiro chegando lá, a execução do 
projeto acontecendo, vendo que vidas 
serão impactadas e isso é um benefício 
tremendo que não temos como mensurar. 
E ainda – no caso das empresas - poder 
ter a logomarca associada àquele projeto 
esportivo em todas as peças publicitárias. 
Quando vou para um estádio e vejo minha 
marca em banners, flyers ou o locutor do 
evento mencionando o nome da empresa 
como apoiadora é algo tremendo – não 
precisa pegar dinheiro da área de marke-
ting, estou fazendo isso com recursos de 
impostos”, explica. 

Nogueira afirma também que outra 
grande vantagem é a tranquilidade que o 
patrocínio traz para o atleta, que pode trei-
nar, competir e saber que o recurso está 
ali garantido. “Temos muitas entidades, 
ótimas equipes que estão sendo desman-
teladas por problemas de sustentabilida-
de, de falta de dinheiro para continuar”, 
lembra o especialista. 

Não há números oficiais disponíveis 
sobre quantas empresas e o montante 
aplicado via incentivos, mas ele acredita 
que o setor pode apresentar dificuldades: 
“as empresas têm interesse  mas, se não 
tiverem lucro, não poderão ajudar. Então 
estamos prevendo uma queda drástica 
- entre 30% e 40% - no volume de doa-
ções por conta da crise que o Brasil está 
enfrentando desde 2014, passando por 
2015 e que terá sérios reflexos em 2016”, 
afirma Nogueira. 

Ele aproveita para dar uma sugestão: 
“se o governo estendesse o benefício fis-

As empresas precisam descobrir seus benefícios !



esporte

cal não só para empresa de lucro real, mas 
também para empresa de lucro presumi-
do, o quadro melhoraria muito. Para cada 
empresa que tributa por lucro real temos 
umas 200 empresas de lucro presumido. 
E quem está no lucro presumido não tem 
prejuízo. Trimestralmente poderia ajudar 
inúmeras atividades esportivas. Os atletas 
não ficariam nessa dependência de inves-
timentos públicos”, garante. 

Experiências positivas
Uma empresa que investe em atletas 

utilizando a intermediação da LS Nogueira é 
a Intral, do Rio Grande do Sul, especializada 
em tecnologias de iluminação. A empresa 
patrocina paratletas desde 2008. Maria 
Faccio Busatto, supervisora contábil fiscal, 
explica que a iniciativa foi tomada porque 
beneficia pessoas que precisam e faz o 
abatimento direto do Imposto de Renda e 
ICMS, além de divulgar a marca. Atualmen-
te, são atendidos atletas de futebol para 
pessoas com deficiências visuais II (esta-
dual, SP) e Projeto Acorde II (estadual RS). 

“A empresa patrocina tanto com incen-
tivo estadual, como federal. Estadual no 
Rio Grande do Sul e em São Paulo, até 
o limite permitido, que será compensado 
com ICMS a recolher, e federal até o limite 
do Imposto de Renda”, explica a supervi-
sora, afirmando que incentivo ao esporte 
em nível federal, somente no segundo 
semestre, se a situação melhorar.

Um projeto já consolidado é o Atletas 
do Futuro - Fundo Paraesportivo Brasil-
-Alemanha, idealizado pelo Esporte Clube 
Pinheiros, de São Paulo, em parceria com 
o Instituto Sócio Cultural Brasil-Alemanha. 
O patrocínio é da ThyssenKrupp, empresa  
do segmento de elevadores, escadas e 
esteiras rolantes e produtos de acessibi-
lidade, com sede no Rio Grande do Sul. 

O Atletas do Futuro tem como objeti-
vo fomentar o paraesporte brasileiro na 
preparação de atletas profissionais para 
as grandes competições nacionais e inter-
nacionais, bem como identificar jovens ta-
lentos em formação. Os atletas patrocina-
dos atuam nas modalidades de natação, 
esgrima, canoagem e remo. Entre eles 
estão: Alan Fonteles medalhista de ouro 

nas Paralimpíadas 
de Londres 2012 e 
André Brasil, 10 
vezes medalhista 
paralímpico em Pe-
quim 2008 e Londres 2012.

“A iniciativa chegou até nós em 
2013. O projeto nos cativou, pois além 
de proporcionar o desenvolvimento do 
paradesporto brasileiro, incentiva a for-
mação esportiva e contribui para a inclu-
são social e capacitação profissional de 
pessoas com deficiência. Esse 
é um tema especialmente 
importante para nós: pro-
mover a inclusão e valo-
rizar a diversidade, dentro 
e fora da empresa”, conta  
Ana Carolina David, 
gerente de Comunica-
ção, responsável por pa-
trocínios corporativos.

O objetivo, de acordo 
com a gerente, é garantir 
que os atletas tenham a 

infraestrutura necessária para desenvolve-
rem suas habilidades. “O projeto visa gran-
des competições nacionais e internacionais, 
sobretudo os Jogos Paralímpicos Rio 2016, 
mas não deixa de lado a inclusão social e 
profissional dessas pessoas, abrindo cami-
nho para um futuro pós-carreira com bases 
qualificadas para o mercado de trabalho”, 
explica a gerente. “Nós acreditamos que 
o esporte é um agente de transformação 
social, assim como a cultura e a educação, 
inclusive funcionando como um elo entre 
essas duas instâncias. A Lei de Incentivo ao 
Esporte nos permite ampliar a capacida-
de de atuação, bem como nos aproxima 
daqueles que precisam de apoio”, afirma 
Carolina. 

Atletas
Um dos atletas em treinamento no Clube 

Pinheiros por conta do projeto Atletas do fu-
turo é Alex Sandro Aparecido de Souza, am-
putado da perna direita que pratica esgrima. 
Ele é campeão brasileiro e já foi várias vezes 
campeão das copas e torneios nacionais. 
Está no projeto desde o segundo semestre 
de 2013 e nunca tinha tido patrocínio. Agora 
tem ajuda de custo, viagens, uniforme de 
treino e competição, check-up de saúde em 
um hospital conceituado, curso de inglês 
e cursos profissionalizantes. “Sem o apoio 
do clube não teria condições de continuar 
treinando, pois necessito de toda uma es-
trutura. Devido ao esporte que pratico, são 
necessários equipamentos específicos para 
a prática”, afirma.

Marcelo Mota é lesado medular e tam-
bém pratica esgrima, já tendo ganho algu-
mas copas e o torneio nacional de esgrima 
adaptada. Também está no projeto desde 
2013 e nunca teve outros patrocínios. Ele 
afirma que sem o projeto não conseguiria 
continuar no esporte. “Esse apoio é funda-
mental”, conclui, elogiando a estrutura para 
os treinos e equipamentos específicos entre 
os itens mais importantes.
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Conscientização para todos

U
m Brasil mais acessível só depende de nós ! Claro 
que se as leis fossem cumpridas as acessibilidades 
já estariam nos proporcionando iguais oportuni-
dades despendidas às pessoas sem deficiência. 
Contudo, para que as leis sejam obedecidas, antes, 

é preciso educar o povo para recepcioná-las.
Jules Michelet, conhecido como o primeiro historiador a afirmar 

que não eram as grandes personalidades e sim as massas os 
principais agentes das mudanças sociais, deixou-nos uma reflexão 
bem adequada para o não cumprimento das leis: “um sistema de 
legislação é sempre impotente se, paralelamente, não se criar um 
sistema de educação”.

Falo da conscientização da sociedade, ou melhor, da acessibili-
dade atitudinal. Certo é que, sem exceção, todos temos a obrigação 
ética de mudar os nossos maus comportamentos, começando por 
ações simples, aquelas que não custam nada !

Também as pessoas com deficiência têm que fazer as res-
pectivas cotas partes para essa transformação social. Sugiro dois 
exercícios de atitudinal bem fáceis !

 
1) Reveja seu bigode 

Para uma pessoa surda, que 
lê os lábios de seu interlocutor, o 
bigode é um monstro, um vilão. 
Imagine-se um homem credencia-
do no setor de RH de uma empresa 
fazendo entrevista de um candida-
to surdo. Basta parar e pensar que 
aqueles pelos que crescem na parte 
superior dos lábios e que, muitas 
vezes, o escondem, impedem que 

a pessoa surda proceda à leitura labial. Ora, o candidato já chega 
nervoso, precisando desesperadamente daquela vaga e, ao olhar 
para você, não consegue entender absolutamente nada por conta 
do seu bigode. Situação patética, triste ! Poucos humanos já para-
ram para refletir sobre o assunto.

Imagine-se no lugar do candidato e responda: vale mais os-
tentar a sua vaidade com o farto bigode ou tem mais valor incluir 
em seu diálogo o ser humano surdo ? O leitor pode argumentar: 
esse assunto não me diz respeito, já que não trabalho em RH. 
Puro egoísmo ! Já se imaginou - portando seu ostensivo bigo-
de - no interior de uma loja de departamentos pedindo ajuda 
sobre um produto a um trabalhador sem saber que ele é surdo? 
O empregado, perplexo, fica estático olhando para o seu maxilar 
que sobe e desce, sem que ele possa entender coisa alguma ! 
Situação constrangedora e que pode comprometer o emprego de 
uma pessoa com deficiência.

 Agora é o leitor um juiz de Direito - que exibe em seu rosto 

abundante bigode - e está na presidência de uma audiência. Na 
mesa encontra-se uma das partes, representada por um advogado 
surdo, numa situação deveras humilhante, vez não conseguir fazer 
a leitura do diálogo em seus lábios por culpa - exclusiva - do seu 
bigode. Então, como representante do Poder Judiciário, o leitor, 
antes de julgar o próximo, precisa autojulgar-se e ver se condena 
a si próprio por não ser um cidadão ACESSÍVEL.

2) Respeite os Assentos Especiais
Nos transportes, salas 

de espetáculos e em tan-
tos outros locais existem 
assentos preferenciais, 
melhor dizendo, especiais 
para pessoas com defici-
ência e limitações físicas, 
idosos, gestantes... que, na 
maioria das vezes, estão 
ocupados por humanos que não preenchem as condições para 
estarem sentados neles.

Esses lugares representam um número ínfimo no contexto dos 
assentos e têm que ser respeitados por todos: é lei ! Ocorre, na 
prática, que virou regra serem ocupados por qualquer humano, 
ainda que fora das especificidades da destinação. No Metrô do Rio 
de Janeiro é raro as vezes que entro num vagão, acompanhada de 
meu cão-guia, e tenha algum lugar especial vago. Estão sempre 
ocupados por quem não tem direito a eles, sendo que eu tenho 
que puxar “briga” para exigir que a pessoa se levante, para que 
eu possa ocupar o que a lei me reservou. Situação cansativa e 
vexatória para ambas as partes.

Eis uma boa oportunidade para que o leitor reflita sobre a situa-
ção e mude seu mau comportamento. Eis uma atitude transforma-
dora para um Brasil mais justo. Só depende da sua solidariedade.

Pronto ! A partir desses simples gestos de solidariedade o 
cidadão já estará tornando o planeta mais ACESSÍVEL ! Para essa 
singularidade você precisa, tão-só, modificar-se; ver além do que 
os seus olhos podem ver... reciclar seus velhos preconceitos e 
atualizar conceitos... a verdade de ontem não vale mais para hoje.

por Deborah Prates

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. 
Blog: http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br
Face: facebook.com/deborahpratespalestrante

Preços válidos para loja física, site e televendas.

Imagens meramente ilustrativas. É favor 
consultar nosso site para maiores informações 
sobre os produtos. 

* O valor à vista com desconto de 5% é válido somente para pagamento em dinheiro ou crédito em conta corrente em nossa loja física ou por boleto bancário à vista para compras em nossa loja virtual. Os parcelamentos 
em até 12x sem juros são válidos somente para compras com os cartões Visa e Mastercad. Não realizamos parcelamento com boletos bancários, carnês ou outras modalidades de crediário.

(11) 2060  0805 | 2215  3960
vendas@casaortopedica.com.br

Rua GENERAL LECOR, 548 | IPIRANGA | São Paulo – SP

Aceitamos fi nanciamento BB Acessibilidade.
Consulte opções para pagamento em até 60x (juros 0,41 a.m.).Válida até 30/08/2015 ou enquanto durarem os estoques.
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Frete grátis e envio para todo Brasil.
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FOI DADA A LARGADA PARA 
AS MELHORES OPÇÕES 
EM CADEIRAS DE RODAS 
MOTORIZADAS.

www.casaortopedica.com.br
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R$ 10.308,82

R$ 9.025,00

R$ 8.540,50

R$ 7.970,50

R$ 9.348,10
12x R$ 820,01 (R$ 9.840,10)

12x R$ 904,28 
(R$ 10.851,39)

12x R$ 791,67 (R$ 9.500,00)

12x R$ 749,17 (R$ 8.990,00)

12x R$ 699,17 
(R$ 8.390,00)

NEAT 4
MIRAGE LP

B400

EB 103

ULX MOTORIZADA

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 

escamoteáveis
• Cesto porta objetos

“O mais compacto e leve 
para uso em ambientes 
domésticos“
• Totalmente dobrável 

para transporte
• Peso total de somente 

27 kg

• Suspensão nas rodas traseiras
• Profundidade do assento e 

altura do encosto ajustável

“Excelente potência e robustez“
• Dois motores 300w
• Assento acolchoado com      
         base rígida

• Altura do apoio dos  
        braços ajustáveis
          • Larguras de assento
             de 38 até 50cm

R$ 13.775,00
12x R$ 1.208,34 (R$ 14.500,00)

STAND UP 
MOTORIZADA

“Nova versão ainda mais ergonômica“
• Permite condução mesmo com a 

cadeira em pé
• Faixa torácica e joelheira 

totalmente ajustável

R$ 13.775,00

"Novo 

lancam
ento!"

"A mais ven
dida

do Brasil!"

FOI DADA A LARGADA PARA 

R$ 10.308,82
R$ 9.348,10
12x R$ 

904,28 
(R$ 10.851,39)

“O mais compacto e leve 
para uso em ambientes 

• Totalmente dobrável 
para transporte

• Peso total de somente 

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 

escamoteáveis
• Cesto porta objetos

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 

escamoteáveis
• Cesto porta objetos

R$ 9.348,10
820,01 (R$ 9.840,10)

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 



Preços válidos para loja física, site e televendas.

Imagens meramente ilustrativas. É favor 
consultar nosso site para maiores informações 
sobre os produtos. 

* O valor à vista com desconto de 5% é válido somente para pagamento em dinheiro ou crédito em conta corrente em nossa loja física ou por boleto bancário à vista para compras em nossa loja virtual. Os parcelamentos 
em até 12x sem juros são válidos somente para compras com os cartões Visa e Mastercad. Não realizamos parcelamento com boletos bancários, carnês ou outras modalidades de crediário.

(11) 2060  0805 | 2215  3960
vendas@casaortopedica.com.br

Rua GENERAL LECOR, 548 | IPIRANGA | São Paulo – SP

Aceitamos fi nanciamento BB Acessibilidade.
Consulte opções para pagamento em até 60x (juros 0,41 a.m.).Válida até 30/08/2015 ou enquanto durarem os estoques.
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FOI DADA A LARGADA PARA 
AS MELHORES OPÇÕES 
EM CADEIRAS DE RODAS 
MOTORIZADAS.

www.casaortopedica.com.br
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R$ 10.308,82

R$ 9.025,00

R$ 8.540,50

R$ 7.970,50

R$ 9.348,10
12x R$ 820,01 (R$ 9.840,10)

12x R$ 904,28 
(R$ 10.851,39)

12x R$ 791,67 (R$ 9.500,00)

12x R$ 749,17 (R$ 8.990,00)

12x R$ 699,17 
(R$ 8.390,00)

NEAT 4
MIRAGE LP

B400

EB 103

ULX MOTORIZADA

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 

escamoteáveis
• Cesto porta objetos

“O mais compacto e leve 
para uso em ambientes 
domésticos“
• Totalmente dobrável 

para transporte
• Peso total de somente 

27 kg

• Suspensão nas rodas traseiras
• Profundidade do assento e 

altura do encosto ajustável

“Excelente potência e robustez“
• Dois motores 300w
• Assento acolchoado com      
         base rígida

• Altura do apoio dos  
        braços ajustáveis
          • Larguras de assento
             de 38 até 50cm

R$ 13.775,00
12x R$ 1.208,34 (R$ 14.500,00)

STAND UP 
MOTORIZADA

“Nova versão ainda mais ergonômica“
• Permite condução mesmo com a 

cadeira em pé
• Faixa torácica e joelheira 

totalmente ajustável

R$ 13.775,00

"Novo 

lancam
ento!"

"A mais ven
dida

do Brasil!"

FOI DADA A LARGADA PARA 

R$ 10.308,82
R$ 9.348,10
12x R$ 

904,28 
(R$ 10.851,39)

“O mais compacto e leve 
para uso em ambientes 

• Totalmente dobrável 
para transporte

• Peso total de somente 

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 

escamoteáveis
• Cesto porta objetos

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 

escamoteáveis
• Cesto porta objetos

R$ 9.348,10
820,01 (R$ 9.840,10)

“Calçada, gramado, paralelepípedo, 
chão batido, é com ele mesmo!“
• Banco giratório e apoio de braços 
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I
nformação e prestação de serviço. Essa 
é a tônica principal da mostra que será 
realizada dentro do Autódromo de In-
terlagos na capital paulista nos dias 19 
e 20 de setembro próximo – sábado 

e domingo – com a realização e promoção 
da Revista Reação e da Baccarelli Consultoria, 
com o apoio da ABRIDEF e da Prefeitura de 
São Paulo. A parceria de mídia é do Grupo 
Bandeirantes – Rádio Bandeirantes AM/FM, 
Band News FM e SulAmérica Trânsito – que 
inclusive farão transmissão direta de dentro da 
feira, ao vivo, no sábado e domingo.  

O evento é uma mostra de veículos, produtos, 
equipamentos e serviços para mobilidade da 
pessoa com deficiência e familiares, nos moldes 

Está chegando a hora da 
“Mobility & Show” !!!

de uma tradicional feira chamada “Mobility 
Road Show”, que acontece na Inglaterra, 
em Londres, já há cerca de 30 anos, no 
Autódromo de Donington Park.

“O que fizemos foi adaptar essa fórmula 
que vem dando certo lá fora por mais de 
três décadas, e trazê-la para o Brasil. Os 
moldes são os mesmos. Teremos carros 
de várias marcas e modelos sendo apre-
sentados pelas montadoras e disponíveis 
para test-drive, adaptações das mais diver-
sas para que as pessoas com deficiência 
possam conduzir ou serem conduzidas em 
seus automóveis, produtos e equipamen-
tos diversos que oferecem mobilidade, 
como rampas, triciclos, plataformas/eleva-
dores, cadeiras de rodas motorizadas, além 
de linhas de crédito e financiamento, auto-
escolas e despachantes especializados em 
isenções”, afirma Rodrigo Rosso, diretor 
e editor da Revista Reação, presidente da 
ABRIDEF e promotor do evento.

Um local fantástico !
O Autódromo José Carlos Pace – Inter-

lagos – dispensa apresentações. Quem 
não nunca se emocionou com as corri-
das dos nossos ídolos Emerson Fitipaldi, 
Nelson Piquet, Airton Senna, Barrichello 
e Felipe Massa na pista desse verdadeiro 
ícone do automobilismo mundial ?

E é lá, dentro do Autódromo que acon-
tece a MOBILITY & SHOW. Uma oportu-
nidade única dos visitantes conhecerem 
o Autódromo num dia tranquilo, sem a 
euforia e a multidão de uma corrida. 

A feira acontecerá no Setor A, que é 
todo acessível e adaptado para receber 
pessoas com deficiência ou mobilida-
de reduzida. Um local lindo, arborizado, 
aconchegante e muito agradável. “É tão 
bonito e gostoso, que aconselho a todos 
que forem, para que levem suas famílias, 
aproveitem o passeio. Vale a pena curtir 
um sábado ou um domingo no Autódro-

mo de Interlagos, sa-
ber dos seus direitos, 
tirar suas dúvidas 
sobre a compra de 
automóveis com 
isenções, ver novi-
dades, lançamentos, 
produtos e serviços, 

O Autódromo de Interlagos em São Paulo/SP receberá a primeira edição no Brasil
de um evento voltado exclusivamente ao segmento automobilístico e de mobilidade
para pessoas com deficiência, familiares e para todos que tem direito a isenção de

impostos na compra do carro 0Km e não sabem disso...



especial

comer as delícias na praça de 
alimentação que será composta 
por Food-Trucks e Food-Bikes, 
e ainda, o ápice de tudo isso, 
fazer um test-drive nos mode-

los dos carros dentro de Interlagos, numa pista especialmente montada. Afinal, 
quem não gostaria de dirigir dentro de Interlagos ?”, comenta  
Renato Baccarelli, co-organizador do evento.

O local conta com toda infraestrutura para receber os visi-
tantes com ou sem deficiência e seus familiares. Independente 
de qualquer coisa, já seria um passeio incrível. Imaginem a 
oportunidade de encontrar num só lugar, num final de se-
mana, todo tipo de informação a respeito de isenções e de 
automóveis, e ainda, tudo de graça !

Por ser ao ar livre, a feira não contará com estandes e sim com tendas. O esta-
cionamento no local e a entrada são gratuitos. Ninguém paga nada para visitar a 
MOBILITY & SHOW. 

“A mostra é uma proposta nova e simples. 
Com o apoio da prefeitura, teremos ainda 
transporte gratuito através das vans do ATEN-
DE, saindo de pontos estratégicos, como as 
estações Jurubatuba e Autódromo da CPTM, 
do Metrô Jabaquara e do estacionamento do 
shopping Interlagos”, conta Rosso.

Comemoração oficial da “Semana Nacional 
degenerativas Luta da Pessoa com 
Deficiência” dentro da MOBILITY & SHOW

O dia 21 de setembro é uma data comemora-
da em todo o Brasil como o “Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência”. Em comemoração 
à essa data, a Prefeitura de São Paulo realizará 
um grande evento dentro da feira MOBILITY & 
SHOW no Autódromo de Interlagos, chamado 
de “Semana Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência”. O evento contará com uma área 
reservada dentro da feira, onde a Prefeitura de 
São Paulo, através da Secretaria da Pessoa com 
Deficiência, montará um palco com apresenta-
ções de artistas PcD, uma pista de skate onde 
grandes nomes do esporte realizarão vivências 
com o público, exposição de stock-car adaptado e 
muito mais atrações. Está confirmada a presença 
do prefeito Haddad e da secretária Marianne 
Pinotti, abrindo as comemorações no sábado 
pela manhã. A festa será durante a MOBILITY & 
SHOW, nos dias 19 e 20 de setembro, das 9 às 
18 horas, entrada pelo portão 8 de Interlagos, na 
Av. Senador Teotônio Vilella. 
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MOBILITY & SHOW 2015
Local: Autódromo de Interlagos – Portão 8

Entrada Franca - Estacionamento Gratuito no local
Data: 19 e 20 de setembro de 2015

Horário: das 9 às 18 horas
Transporte Gratuito (Atende) saindo da Estação Jabaquara do Metrô e
Estações Autódromo e Jurubatuba da CPTM. E do Shopping Interlagos.

Mais informações no site: www.mobilityshow.com.br ou pelo
telefone 0800-772-6612

especial

Muita gente tem direito a 
isenção na compra do carro 
0Km e não sabe !

Que as pessoas com deficiência tem 
direito garantido por lei de receberem  
isenção de ICMS, IPI, IOF (na primeira 
compra) e IPVA (em alguns estados), na 
compra de carros com limite de valor até 
R$ 70 mil e de fabricação nacional, todo 
mundo sabe. Ou pelo menos deveria sa-
ber. Isso é direito garantido !

O que quase ninguém sabe é que exis-
te uma grande parcela da população que 
também pode ter direito a tudo isso... só 
que nem imagina ! E com isso, passam a 
vida toda sem aproveitar desses benefí-
cios por pura falta de informação.

Os benefícios se estendem a pessoas 
com deficiência condutoras ou não de 
seus veículos, e também aos seus fami-
liares/responsáveis legais. Só que muitas 
pessoas também tem todos esses direi-
tos, dependendo da sequela deixada por 
algumas doenças, como: câncer, hepatite 
C, Parkinson, problemas graves de coluna, 
diabetes, LER/DORT, HIV positivo, hemo-
fílicos e até mesmo, os idosos. Sim, os 
idosos podem ter direito em muitos casos, 
por problemas decorrentes da idade e que 
provoquem dificuldade de locomoção. No 
total, estamos falando em praticamente 
150 milhões de brasileiros com direito 
a comprar carros 0Km com isenções de 
impostos !

“Essas pessoas tem direito não pelas 
doenças em si ou pela idade avançada, 

mas sim por alguma sequela física ou 
motora que a idade ou as doenças tra-
zem”, afirma Rodrigo Rosso, salientando 
a importância de se informar a população 
sobre os seus direitos, que não são co-
nhecidos pela maioria. “É sempre bom 
lembrar que quem vai definir se a pessoa 
tem ou não direito de fato, é o exame 
pericial feito pelos médicos credenciados. 
Tudo isso é sujeito a avaliação médica, 
porém, na maior parte dos casos existe 
sim o direito e a pessoa não se beneficia 
dele por falta de informação”, conta o or-
ganizador. “E essa é uma das funções do 
nosso evento: trazer essa informação à 
população e de forma profissional, ética e 
gratuita”, diz Rosso. Quem visitar o evento 
terá toda a orientação sobre o processo a 
ser feito para obter as isenções. 

A abertura oficial da MOBILITY & SHOW 
está marcada para sábado, dia 19 de se-
tembro, às 9 hs na entrada do evento, 
no portão 8. O evento vai até domingo, 
dia 20 às 18 horas. Você está convidado, 
avise os amigos e a família... não perca !!!

Confira algumas pessoas que 
têm direito a  comprar carros 
0Km com isenção de impostos

• Pessoas com deficiência física, conduto-
ras ou não e seus familiares
• Pessoas com deficiências mentais ou 
intelectuais graves e seus familiares
• Pessoas cegas e familiares
• Paralisia cerebral e familiares
• Síndrome de Down e familiares
• Autistas e familiares
• Amputação ou ausência de membro
• Artrodese e  Artrose
• Artrite reumatoide
• AVC (Acidente Vascular Cerebral)
• Câncer de Mama e Linfomas
• Doenças Degenerativas e Neurológicas
• Doenças Renais e Crônicas
• Talidomida
• Mal de Parkinson
• Nanismo
• Esclerose Múltipla
• Escoliose Acentuada
• Hérnia de Disco
• Hemiplegia e Tetraparesia
• Problemas na Coluna Graves e Crônicos
• Monoparesia e Monoplegia
• Prótese Interna e Externa
• Mastectomia
• Dort (LER) e Bursites Graves
• Poliomelite
• Má formação de membros
• Túnel de Carpo e Tendinite Crônica
• Manguito Rotator
• Neuropatias Diabéticas
• Doenças Renais 
• Hepatite C
• Hemofílicos





50 veículos

N
a hora de comprar um car-
ro, principalmente um 0Km 
– mesmo com o direito às 
isenções de impostos para 
pessoas com deficiência e 

familiares – a escolha da forma de pa-
gamento deve levar em conta todas as 
possibilidades. Em tempos de aperto no 
crédito, o consórcio pode ser uma saída. 
“Quando se compara na ponta do lápis, por 
se tratar de autofinanciamento com varia-
ção de datas, para fazer jus ao recebimen-
to do crédito, em razão das contratações 
que ocorrem mensalmente, por sorteio ou 
por lance, os consórcios destinam-se às 

pessoas físicas ou jurídicas, que 
não têm pressa em comprar 
seu carro novo ou seminovo”, 
explica Paulo Roberto Rossi, 
presidente executivo da ABAC 

- Associação Brasileira de 
Administradoras de Con-

sórcios.
De maneira geral, 

as vantagens da mo-
dalidade são o custo 

menor, parcela- mento integral, poder 
de quem compra à vista, liberdade para 
aquisição de veículo novo ou usado e 
possibilidade de utilizar até 10% do valor 
do crédito para fazer frente às despe-
sas de transferência e seguro. Não há 
benefício específico para pessoas com 
deficiência no sistema de consórcio, mas 
existe a possibilidade de participar de 

Consórcio pode ser boa opção para 
compra de veículos para PcD

grupo com cota de valor reduzido ante-
cipadamente em razão das isenções para 
a compra do bem.

Explicando o uso do consórcio 
para a pessoa com deficiência

Com o direito que as PcD tem com 
as isenções de impostos (IPI e ICMS), é 
possível comprar um veículo com valor me-
nor do que o valor do carro normalmente 
aplicado no varejo.

Assim, se a pessoa com deficiência se 
programar, se não tiver pressa para comprar 
ou trocar de carro, pode usar com vanta-
gem o sistema de consórcio.

O consórcio dá ao final do grupo ao 
contemplado, uma carta de crédito, que 
vale como dinheiro vivo na compra do carro 
0Km, por exemplo. Portanto, devido às 
isenções a que uma pessoa com defici-
ência tem direito, isso permite que a PcD 
possa comprar uma cota de consórcio de 
um valor relativamente baixo em relação 
ao carro que pretende comprar, pagando 
prestações bem menores que um finan-
ciamento comum, pois quando estiver de 
posse da carta de crédito, o seu valor permi-
tirá que ele compre o carro mais caro, com 
a carta de crédito de um valor mais barato.

 “Assim, se o valor do veículo desejado 
é de, por exemplo, R$ 70 mil (teto máximo 
permitido por lei para todas as isenções) e 
se o benefício o reduz o valor desse carro 
na hora da compra por uma PcD para R$ 
50 mil, o interessado poderá adquirir uma 
cota no valor de R$ 50 mil, não importando 
que o veículo a ser adquirido seja mais 
caro para o consumidor comum”, explica 
Rossi. A pessoa com deficiência nesse caso, 
pagará as parcelas do consórcio referentes 
à cota de R$ 50 mil e comprará um carro 
de R$ 70 mil, por exemplo.

Isso quer dizer que, no sistema de con-
sórcio, é possível adquirir cota de um veí-
culo automotor de qualquer marca e valor 

e, quando contemplado, utilizar o crédito 
em qualquer marca ou modelo também, 
independentemente de ter comprado uma 
cota de um Fiat, Ford, Chevrolet, VW  ou 
qualquer outra marca. Pegando o mesmo 
exemplo: o interessado faz sua adesão a 
um crédito de R$ 50 mil e pode comprar 
um carro mais sofisticado, que tem seu 
valor reduzido em razão dos descontos 
referentes à isenção dos impostos, pagan-
do parcelas menores mensalmente,  cor-
respondentes a esse crédito. A vantagem 
funciona bem para quem não tem pressa 
de pegar o carro. Afinal, grupos de consór-
cio normalmente tem seus prazos longos, 
48, 60 meses ou mais. Mas nada impede, 
por exemplo, do interessado adquirir uma 
cota de um grupo já em andamento, com 
menos prazo.

“Como o contemplado tem possibilida-
de de usar o crédito até o final do grupo, ele 
poderá dar entrada com o pedido de isen-
ção de tributos nos órgãos competentes 
e solicitar, oportunamente, o pagamento 
do veículo”, orienta o presidente. Tudo é  



veículos

uma questão de programação.
Ao entrar em um grupo, a 

cada assembleia mensal reali-
zada o interessado participará 
do sorteio e, caso esteja com 
os pagamentos em dia, poderá 
oferecer lances. Depois de con-
templado, comprará o carro de-
sejado. A administradora pagará 
o valor do bem de acordo com 
a nota fiscal emitida pela empre-
sa vendedora, ficando o veículo 
alienado fiduciariamente à admi-
nistradora até o pagamento das 
obrigações financeiras ao grupo 
e à administradora. Nesse caso, 
comprando antes do final do gru-
po, não poderão ser usadas as 
isenções, pois o veículo sai em 
nome da administradora e não 
do usuário com deficiência. 

Para Rossi, o consórcio de ve-
ículos é uma modalidade de rea-
lização pessoal de forma parcela-
da e com baixo custo, o que já o 
diferencia dos demais mecanis-
mos, recomendado para quem já 
compreendeu a importância do 
planejamento financeiro. “O valor 
que seria dado de entrada num 
financiamento, por exemplo, 
pode ser encarado como custo 
de oportunidade, na medida em 
que, se não for contemplado por 
sorteio, o consorciado pode ofe-
recer o referido valor como lance. 
Se vencedor, poderá minimizar o 
tempo de duração de sua parti-
cipação, em razão da quitação 
das últimas parcelas ou ter suas 
parcelas reduzidas, face à diluição 
do lance”, conclui.

Há atualmente no Brasil 6,43 
milhões de consorciados movi-
mentando negócios nos setores 
de veículos automotores, imó-
veis, eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis e serviços. 
A modalidade é regulamentada 
por legislação própria desde 
2008 e a fiscalização é do Ban-
co Central.

evento

O 
evento, realizado no Brasil 
pela 3ª vez, ocorreu de 29 
a 31 de maio último, no Rio-
centro (RJ), reunindo cerca 
de 80 mil visitantes para ver 

disputas esportivas, participar de palestras 
em um congresso técnico e visitar a área da 
feira de negócios. O objetivo foi promover 
o esporte e fitness e, segundo os organi-
zadores, movimentou R$ 105 milhões em 
negócios.

O Arnold Sports Festival foi criado há 27 
anos pelo ator Arnold Schwarzenegger e 
Jim Lorimer, em Ohio (EUA), se tornando 
o maior evento multiesportivo do mundo. 
Em 2011 ganhou uma versão europeia, em 
Madri (Espanha). Em seguida foi a vez de o 
Rio de Janeiro sediar a edição da América 
Latina. Em março deste ano, a Austrália 
organizou o evento pela primeira vez e, 
para maio de 2016, já está confirmada a 
primeira edição africana, na África do Sul. 
A China está sendo estudada como sede 
para o primeiro evento na Ásia.

No Rio, um dos grandes destaques deste 
ano foi o “Arnold Paradesportivo”, que teve 
dois tipos de ações. A primeira foi levar 
atletas com deficiência para as arenas de 
competições da feira. Vários esportes esti-
veram representados, como: jiu jitsu, boxe, 
judô, parataekwondo, halterofilismo, body-
building, tênis de mesa e crossfit. 

Também foi montada uma quadra po-
liesportiva com submission, judô, tênis de 
mesa, rugby, badminton, futebol de 7, han-
debol, futsal, bodybuilding, jiu jitsu, dança, 
taekwondo, tênis e tênis em cadeira de 
rodas, carveboard, dança cigana, bocha e 
basquete. Participaram um total de 330 

Paradesportos são destaque 
no Arnold Classic Brasil 2015

atletas. “Apresentávamos a modalidade e 
nas que eram possíveis fazíamos vivên-
cia com os visitantes, propondo desafios e 
entregando prêmios que recebemos dos 
nossos apoiadores, como relógios Cham-
pion, cadeados Active lançamento da Papaiz 
e bolas promocionais da Magnum”, conta 
a coordenadora do espaço e diretora da 
ONG Atitude Paradesportiva, Adriana Dutra. 
Alunos de Educação Física da Universidade 
Estácio de Sá atuaram como voluntários, 
participando das atividades de quadra. 

O próprio Arnold Schwarzenegger visitou 
o espaço no sábado, durante apresentações 
de judô e jiu jitsu. “Ele foi muito atencioso, 
cumprimentou todos os atletas, assistiu al-
gumas lutas, tirou fotos, até fez filme com 
o seu celular para postar na sua rede social, 
brincando com os nossos atletas. No domin-
go nos prestigiou novamente, assistindo o 
jogo de Rugby do Santer”, comemora a coor-
denadora. “Foi uma oportunidade sensacio-
nal ser a primeira Arnold Classic do mundo 
a levar o esporte adaptado e ter uma arena 
paradesportiva. O público pode ver de perto 
os atletas com deficiência, proporcionando 
uma vivência, divulgando e mobilizando o 
esporte adaptado, não só para o público 
presente, como para outros países”.       

O Arnold Classic Brasil 2016 já tem data 
para voltar: 1º a 3 de abril, mais uma vez  com 
a presença de Arnold Schwarzenegger.
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Lei Brasileira da Inclusão: 
Participar vale a pena !

D
ata da sanção da LBI 
- Lei Brasileira da Inclu-
são – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei Nº 
13.146/2015), o dia 6 

de junho de 2015, tornou-se  um marco 
importante na conquista de mais direitos 
para as pessoas com deficiência. É possí-
vel afirmar isso quando, ao analisar a linha 
do tempo, identificamos a transição de 
um paradigma assistencialista para outro, 
baseado na inclusão e na cidadania, que é 
influenciado por aspectos sociais, políticos 
e teóricos.

Linha do Tempo – Marco Legal

1989 – Política Nacional de Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência

1999 – CONADE
2000 – Leis da Acessibilidade 
2003 – Política Nacional da Saúde da 

Pessoa com Deficiência
2004 – Decreto 5.296/2004
2006 – I Conferência Nacional
2007 – Agenda Social – Pessoa com 

Deficiência
2007 – Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação In-
clusiva

2007 – Convenção da ONU sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência

2008 – II Conferência Nacional
2012 – III Conferência Nacional 
2008 – Programa Brasileiro de Acessi-

bilidade Urbana
2009 – Programa Turismo Acessível
2011 – Plano Viver sem Limite
2012 – Política Autismo
2013 – Aposentadoria Especial
2015 – Lei Brasileira da Inclusão – Es-

tatuto da Pessoa com Deficiência 
 
Chegamos na LBI mas, para além disso, 

a um período em que a participação social 

do segmento, tanto nas instituições como 
nos conselhos, produz novos idiomas na 
sociedade. Este pequeno artigo serve para 
lembrar do processo como um todo ! É 
um breve resgate com foco nos conselhos, 
sobretudo no papel do CONADE - Conse-
lho Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 

Primeiramente, é fundamental re-
conhecer que se trata, com todas suas 
controvérsias, de um processo histórico, 
onde o protagonismo fez a diferença. Para 
não esquecer, muitos dos que “surfam 
na onda do Estatuto” votaram contra a 
participação social. A velha incoerência de 
parlamentares que mentem a si mesmos 
! Conforme dados da Câmara dos Depu-
tados, foram apresentadas ao Orçamento 
de 2015 um total de 138 emendas parla-
mentares a projetos e ações na Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR). Destas, apenas 7 
são voltadas a promoção dos direitos da 
pessoa com deficiência, que representam 
5 % do total de emendas ! 

É desta invisibilidade que tanto falamos 
e concretamente, nos é exposta assim, 
em números !

Os recursos serão direcionados aos 
estados do Paraná, Goiás, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Acre e ainda ao Distrito 
Federal. O mesmo parlamento que apro-
vou a legislação, precisa agora, mudar suas 
práticas. 

O tema Estatuto esteve presente nos 
debates do CONADE e da rede de con-
selhos de direitos da pessoa com defici-
ência nos últimos anos de forma bastante 
intensa. Alguns contra, outros a favor, mas 
com um consenso: não retroceder em 
direitos historicamente conquistados, es-
pecialmente com o advento da Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 

A primeira proposta de “Estatuto do 
Portador de Necessidades Especiais” (Pro-
jeto de Lei Nº 3.638/00) foi apresentada 
pelo então deputado Paulo Paim, do PT 
gaúcho, no ano 2000. Ela tinha 62 artigos 
que tratavam de direitos a vida, saúde, 
educação, habilitação profissional, traba-
lho, cultura, turismo e desporto. O texto 
foi aprovado em comissão especial da 
Câmara em 2006, mas sua tramitação não 
avançou por falta de acordo. Também em 
2006, chegava à Câmara outra proposta 
de Paulo Paim, agora senador, instituindo 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Pro-
jeto de Lei Nº 7.699/06), com quase 300 
artigos sobre acessibilidade, tecnologias 
assistivas e algumas obrigações do Estado.

Em 2010, o CONADE emitiu relatório 
onde registrou os principais pontos polê-
micos identificados nas diferentes minutas 
de estatuto já elaboradas, incluindo os 
subsídios dos seminários regionais que 
foram realizados de 28 de setembro de 
2009 a 13 de novembro de 2009. 

Em 2012, sob coordenação da Secre-
taria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República (SDH/PR), foi instituído 
um Grupo de Trabalho do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, com represen-
tantes da própria SDH/PR, membros da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência do 
Congresso Nacional, juristas convidados e 
representantes de entidades da sociedade 
civil vinculadas ao CONADE. 

por Jorge Amaro



opinião

As prioridades do GT eram sistematizar 
os relatórios das Conferências Nacionais, 
realizadas nos anos de 2006 a 2008, in-
corporando a Convenção no ordenamento 
jurídico nacional, além de oferecer subsí-
dios e contribuições ao Congresso Nacio-
nal sobre o tema. Terminado o trabalho, o 
GT apresentou a proposta de substitutivo 
à Câmara e ao Senado Federal para nova 
rodada de discussões. 

Em junho de 2013, a deputada federal 
Mara Gabrilli (PSDB-SP) tornou-se a relato-
ra do Estatuto. Outra rodada de discussões 
foi realizada para possibilitar novas contri-
buições ao Projeto de Lei. Ainda em 2013, 
o CONADE organizou a Oficina Estratégia 
de Monitoramento do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, que aportou um conjunto 
de 64 propostas ao texto. Um destaque 
neste período foi a publicização no site da 
Câmara da minuta da proposta em Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Além disso, 
conselheiros e conselheiras do CONADE 
participaram de diversas atividades em 
todo País, com grande atuação dos con-

Jorge Amaro  é servidor da FADERS - Aces-
sibilidade Inclusão (RS), secretário executivo 
do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (COEPEDE), doutorando em 
Políticas Públicas - UFRGS e autor do livro “Sus-
tentabilidade & Acessibilidade”. 
Site: www.jorgeamaro.com.br

nota

selhos estaduais e municipais, instados a 
se apropriar do texto e oferecer sugestões. 
Em 2015, o senador Romário (PSB-RJ) 
foi o relator do projeto no senado, que o 
aprovou por unanimidade.

O processo de construção do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência  nos ensinou 
algo que na verdade não é novidade – 
protagonismo e possibilidade de participa-
ção são fundamentais para que tenhamos 
uma sociedade mais democrática. 

Lei da meia entrada
O direito que era assegurado 

para estudantes e idosos no des-
conto em ingressos de espetácu-
los artísticos, culturais e esportivos 
foi ampliado para outras pessoas 
com novas regras. Um dos avan-
ços trazidos pela Lei 12.933/2013 
foi a inclusão das pessoas com deficiên-
cia (PCDs) e jovens de 15 a 29 anos que 
comprovarem renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos. No caso das PCDs, 
os acompanhantes também podem solici-
tar o pagamento da meia-entrada, quando 
necessário. Os organizadores dos eventos 
ficam obrigados a reservar 40% dos ingres-
sos de salas de cinema, cineclubes,

teatros, espetáculos musicais, circenses e 
eventos educativos, esportivos, de lazer e de 
entretenimento promovidos por quaisquer 
entidades e realizados em estabelecimentos 
públicos ou particulares, para todo público 
beneficiado pela Lei. A medida não valeu 
para a Copa do Mundo de 2014 e nem 
valerá para as Olimpíadas de 2016, que 
são eventos internacionais, cuja organização 
compete aos comitês gestores.
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56 lição de vida

Nando Bolognesi

S
ão Paulo, 26 de dezembro de 
1989 - Finalmente assumo as 
rédeas de minha vida e, ironica-
mente, apesar de ter acabado 
de me formar em economia, 

me sinto como um arquiteto. O arquiteto 
de meu destino. Sinto a vida ao meu dispor. 
Quero e serei o dono de minha história, 
traçarei cada segmento de minha trajetória 
sem fazer concessões. Mundo, aí vou eu !”...

Com essas palavras escritas em um ca-
derno, numa cafeteria de aeroporto, o jovem 
Nando Bolognesi, aos 21 anos, se preparava 
para uma viagem de sonhos: tinha planos 
de ficar um ano passeando pela Europa 
depois de formado em Economia na USP. 
A história dessa aventura iniciada em Lon-
dres, e a trajetória de sua vida até agora, é 
o que ele conta no livro: “Um palhaço na 
boca do vulcão”, da Editora Grua. E no seu 
monólogo teatral: “Se fosse fácil, não teria 
graça”, que volta ao cartaz de 3 de setembro 
a 29 de outubro, todas as quintas-feiras, às 
21h, no Tucarena, na capital paulista, depois 
de cumprir várias temporadas.

No começo, foram pequenos aconteci-
mentos que ele não deu importância: um 
dia teve uma dificuldade imensa para usar 
a escada rolante do Metrô, depois mais 
problemas para correr e alcançar o trem, 
outra hora deu vexame em um joguinho 
de futebol com amigos... O pé não firmava 
no pedal da bicicleta, apertar o desodorante 

ficou difícil. Depois, já na Itália, onde havia 
conseguido um estágio na Fiat de Turim, caiu 
para trás com o peso da mochila e começou 
a ter problemas para assinar o nome. 

Com a multiplicação desses fatos inusi-
tados, resolveu procurar um médico e, qual 
não foi sua surpresa quando ficou saben-
do que seria internado. Ele não recebeu 
um diagnóstico, mas se recusou a ficar no 
hospital. A Fiat pagou a viagem de volta ao 
Brasil e foi aqui que recebeu a notícia: sofria 
de esclerose múltipla, doença neurológica e 
autoimune. Ele explica o título de seu livro 
e a relação com o problema: “diante da 
cratera do vulcão Stromboli, na Itália, que é 
um vulcão ativo, assisti à uma microerup-
ção... e essa cena causou-me uma profunda 
sensação de desimportância de mim mes-
mo, de vulnerabilidade e desproporção de 
tamanho e poder entre mim e todo o resto 
que me circunda. Acredito que essa sensa-
ção seja uma boa metáfora sobre receber 
um diagnóstico de uma doença incurável, 
progressiva e com potencial incapacitante”, 
afirma Nando.

Uma grande virada
Ele ainda voltou à Europa depois que o 

médico disse que os surtos poderiam ser 
controlados com remédios. De volta definiti-
vamente ao Brasil, deu uma verdadeira gui-
nada na vida. Fez o curso de História na PUC 

O “problema” foi a “solução” para o economista
que se tornou ator, palhaço e escritor...



e decidiu ser ator. “Morando fora do País, 
falando outro idioma e sozinho, estava com 
um olhar de estranhamento bastante agu-
çado. Via as pessoas no Metrô de Londres 
escondidas atrás dos jornais responderem 
‘not bad’ – nada mal – quando perguntadas 
como estavam e tive a sensação de que a 
humanidade estava infeliz, escravizada pelo 
conceito de civilização e progresso, posta a 
serviço desses valores que deveriam estar ao 
nosso serviço. Conjecturei que a única forma 
de escapar disso que acreditava ser uma 
tragédia civilizatória, seria me tornar artista, 
pois supunha que artistas seriam marginais 
que usufruiriam das benesses da civilização 
sem se deixarem escravizar por elas; espécie 
de marajás da civilização. Decidi então que, 
quando voltasse ao Brasil procuraria uma 
escola de Arte Dramática”, conta Nando.

O rapaz se formou na EAD da USP e 
se saiu bem na profissão, trabalhando em 
filmes de grande repercussão, como: “Bicho 
de Sete Cabeças”, de Laís Bodansky e “Ca-
randiru”, de Hector Babenco, além de atuar 
com importantes diretores teatrais, como: 
Celso Frateschi, Elias Andreato, José Rubens 
Siqueira e Cristiane Paoli Quito.

O que parecia ser seu destino foi se com-
plicando por seus problemas físicos. No últi-
mo ano da EAD fez uma oficina de palhaço 
e adorou. Estava aí a solução: Nando, que já 
tinha até tropeçado em cena por conta da 
doença em plena tragédia grega, encontrou 
um caminho e usou seus problemas com 
o corpo como parte do personagem, o pa-
lhaço: “Comendador Nelson”, que era assim 
um pouco atrapalhado mesmo.

Como palhaço, atuou por 4 anos no gru-
po Doutores da Alegria, por 10 anos com 

os palhaços improvisadores do espetáculo 
“Jogando no Quintal” e ainda criou o proje-
to “Fantásticos Frenéticos”, trabalhando em 
hospitais psiquiátricos por 3 anos. Também 
participou do projeto Cidadão Clown, de 
formação de palhaços.

Apesar de muito trabalho, a doença fazia 
seus estragos, a tal ponto que os remédios 
para controle dos surtos já não eram su-
ficientes. Submeteu-se então a um trans-
plante de medula em 2009, que o deixou 
45 dias completamente debilitado e fora 
de combate.

Quando começou a ficar difícil se mo-
vimentar como palhaço, outro adereço co-
meçou a fazer parte da caracterização do 
personagem: uma bengala, solução para a 
falta de equilíbrio. Somente quando ela não 
dava mais conta de mantê-lo, ele optou por 
muletas e aí ser palhaço já não era mais uma 
opção. Sem trabalho, o tempo livre também 
foi uma solução: resolveu estudar para um 
concurso público e acabou passando para o 
cargo de auditor fiscal. Só que foi reprovado 
na perícia médica.

Continuar a vida se impunha, já que era 
casado e tinha adotado um menino. Os 
amigos acabaram ajudando na solução: por 
que não escrever ? Começou então o novo 
projeto que resultou na narrativa de sua 
história, lançada em livro em 2014. Paralela-
mente foi surgindo o monólogo para teatro, 
que estreou antes da publicação, em agosto 
de 2013, em locais alternativos, até que foi 
convidado para participar do festival teatral 
mais importante do País, o de Curitiba/PR, 
em 2014. Daí para frente cumpriu várias 
temporadas, como no Teatro Eva Herz e no 
Tucarena, ambos na capital paulista.

O monólogo tem feito sucesso... Até 
16 de julho foram mais de 7 mil espec-
tadores, e Nando costuma apresentá-lo 
também em eventos corporativos pela 
mensagem de força de vontade e enfren-
tamento de situações adversas que traz. 
Sentado a maior parte do tempo, já que 
sua limitação principal está na movimen-
tação das pernas, ele desfia alguns dos 
casos de sua vida, como o xixi incontro-
lável na primeira noite com a namorada, 
na fila do banco... e até com o ladrão, 
que o abordou numa avenida movimen-
tada da cidade. Tudo com muito humor e 
sem nenhuma lamentação. “As coisas são 
como elas são e pronto. O resto é chororô 
de criança mimada”, sentencia quase no 
final do livro.

A peça deve percorrer ainda uma longa 
trajetória, mas ele já está trabalhando no 
segundo livro. “Será um relato de minhas 
vivências nos Doutores da Alegria e nos 
Fantásticos Frenéticos. Tenho mais de 100 
crônicas escritas sobre essa fase da minha 
vida e partirei delas para escrever. Não será 
um livro de crônicas, mas um romance, 
baseado nas experiências narradas nessas 
crônicas que tenho guardadas”, adianta 
Nando, que tem ainda um blog, parado no 
momento, por falta de tempo, e um site – 
www.nandobolognesi.com.br. O espetáculo 
conta com uma página própria no facebook. 

Resumindo sua vida, Nando analisa: “na 
grande maioria das vezes, noto que, ironica-
mente, o problema é a solução” !
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M
ais uma vez, numa 
ação conjunta com 
a fábrica da Toyota, 
através do seu de-
partamento de Ven-

das Diretas/Especiais, a REVISTA REAÇÃO 
traz uma das matérias mais aguardadas e 
desejadas pelos leitores nos últimos tem-
pos: o teste com o Novo Corolla !

Desde o lançamento do novo modelo 
no Brasil, nossa redação vem sendo bom-
bardeada por pedidos dos leitores que 
queriam conhecer e saber mais sobre o 
Novo Corolla. Mesmo já sendo há décadas 
um dos mais vendidos para os consumi-

dores com deficiência, de cara nova, o 
Corolla chamou a atenção e despertou 
a curiosidade de todos. Maior e com de-
sign mais moderno, o novo modelo de 
sedan já não é mais um lançamento por 
aqui, pois vem fazendo parte das nossas 
ruas há mais de um ano, despertando 
suspiros dos apaixonados por carros por 
onde passa. 

Assim, para trazer até os leitores um 
pouco mais sobre o carro, a Toyota nos 
cedeu um modelo GLI 1.8 – automáti-
co – Flex, que é trabalhado dentro do 
limite das isenções de IPI e ICMS para 
atender ao consumidor com deficiência, 

Novo Corolla
Um dos modelos mais queridos dos consumidores em todo o mundo, com mais de 40 milhões 
de unidades comercializadas desde o seu lançamento em 1966, o Corolla vem acompanhando 

as mudanças e tendências no decorrer das décadas, e agora, em sua 11ª geração (2015), o 
sedan médio da montadora japonesa se superou, ficou maior, mais bonito e vem cada vez mais 

conquistando os já fiéis consumidores da marca em todo o território nacional



test drive

abaixo do valor teto atual, saindo já com 
as isenções por menos de R$ 55 mil. 
O carro ficou com a Revista Reação por 
cerca de 45 dias, sendo submetido por 
nossos consultores exclusivos e especia-
lizados, aos mais diversos testes de uso 
em situações cotidianas de uma pes-
soa com deficiência e sua família. Para 
isso, contamos também com o apoio da 
adaptadora de veículos Adaptauto, que 
fica na zona leste da capital paulista e é 
a representante no Brasil da marca ita-
liana KIVI, que instalou no Novo Corolla, 
um equipamento de alavanca de freio e 
acelerador moderno e com sistema de 
aceleração diferente, juntamente com um 
pomo giratório no volante. 

Com esse equipamento, o usuário 
usa a alavanca para frear, empurrando-a 
para frente, normalmente, como qual-

quer outra. Porém, para acelerar, basta 
movimentar o dispositivo confortavel-
mente com o dedão – a alavanca não 
precisa ser puxada para trás como num 
dispositivo convencional – proporcio-
nando menos esforço e mais conforto 
ao usuário. Na alavanca podem ser ins-
talados também, comandos que ficam 
normalmente do lado esquerdo do mo-
torista, como faróis, setas etc... fazendo 
com que o condutor não precise tirar as 
mãos da alavanca para acionar nenhuma 
dessas funções.

Vamos saber mais sobre o modelo que 
vem sendo sucesso de vendas e objeto 
de desejo das PcD brasileiras, tanto que 
conquistou em 2014, o título de “O Carro 
do Ano - Melhor Carro para Pessoas com 
Deficiência”, eleito pelos próprios leitores 
da Revista Reação !

Acessibilidade e transferência
Nesse quesito o Corolla já é bastante 

conhecido e atende a todos os requisitos 
básicos. A altura do carro e do banco é 
perfeita em relação à cadeira de rodas. O 
usuário fica praticamente no mesmo nível 
do assento. Exceto os usuários de cadeiras 
de rodas motorizadas. 

O ângulo de abertura de porta do 
motorista da impressão de ter ficado um 
pouco menor nesse novo modelo. O es-
paço da entrada do cadeirante – boca da 
porta – também da impressão de estar 
menor. Isso acaba fazendo com que a 
aproximação da cadeira de rodas com o 
carro fique em alguns casos prejudicada, 
atrapalhando um pouco a transferência 
do cadeirante, da cadeira para o interior 
do veículo, como também a ação inversa. 
Mas, nada que não dê para se habituar e 
levar numa boa, afinal, isso tudo é com-
pensado pelo excelente espaço interno 
que o Novo Corolla ganhou em relação 
ao seu antecessor, tanto para motorista e 
passageiro da frente, como no espaço para 
os ocupantes do banco traseiro.

Tanto cadeirantes como pessoas com 
mobilidade reduzida, usuários de próteses, 
bengalas, andadores, muletas ou idosos, 
entram e saem do carro com facilidade.

Outro ponto excelente do Novo Co-
rolla é a acessibilidade aos comandos 
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do painel e laterais do volante, como: 
setas, limpadores de para-brisa, faróis 
etc. O acesso também ao porta-luvas, 
freio de mão e alavanca de câmbio, bem 
como ao sistema de ar-condicionado, 
porta-trecos... tudo fica bastante à mão, 
facilitando a vida do condutor.

O fato do carro possuir comandos de 
travamento e destravamento das portas 
no chaveiro, bem como o comando de 
abertura do porta-malas, além de ofe-
recer mais segurança, facilita e dá maior 
autonomia ao usuário no dia a dia. 

Dirigibilidade, visibilidade, 
conforto e desempenho

A visibilidade no Novo Corolla é ex-
celente. Não existem pontos cegos. O 
motorista tem toda visão do entorno e 
extremidades do veículo. 

O modelo, por seu sistema de sus-
pensão, é bastante seguro e o motorista 
sente o carro no chão, com estabilidade 
e conforto. É firme na condução, e ao 
mesmo tempo, macio e gostoso de di-
rigir. O câmbio automático – tradição de 
eficiência da marca Toyota – faz com que 
a sua condução fique tranquila e as tro-
cas de marcha não são sentidas. A regu-
lagem dos bancos, feitas por alavancas, 
permite um posicionamento ao dirigir 
mais confortável. Pelo excelente espaço 
interno, as adaptações ficam instaladas 
(alavanca de freio e acelerador) numa 
posição que não atrapalha a entrada e 
saída do carro. E pelo fato do encosto 
de braço na lateral da porta estar muito 
bem posicionado, o motorista apoia o 
braço esquerdo para condução da ala-
vanca de adaptação e fica numa posição 
confortável e segura. O carro responde 

bem na estrada e na cidade.
O desempenho do motor é dos me-

lhores, com respostas rápidas. E o con-
sumo de combustível, tanto na gasolina 
como no etanol, é muito bom. O Novo 
Corolla é um dos mais econômicos de 
sua categoria. O modelo ainda possui 
um sistema de ar-condicionado muito 
eficiente, direção eletroassistida progres-
siva, airbags, ABS e EBD. 

Porta-malas

Com seus 470 litros de capacidade, 
o porta-malas do Novo Corolla é muito 
bom, comporta facilmente uma cadeira 
de rodas dobrável em “x” com as rodas 
retiradas, sobrando espaço para bagagem. 
Porém, hoje em dia a maioria das pesso-
as com deficiência, cadeirantes, utilizam 
cadeiras do tipo monobloco. Esse tipo 
de cadeira também cabe no porta-malas 
do Novo Corolla, só que pelo fato dele 
não ser tão alto internamente, nesse caso 
o compartimento fica praticamente todo 
tomado. 

Testado e aprovado !

Quem também testou o Novo 
Corolla para a Revista Reação foi o 
empresário Itamar Tavares Garcia, 
despachante, proprietário da Lyon 
Despachantes, especializada em 
isenções para pessoas com defi-
ciência, que fica na zona leste da 
capital paulista. Ele tem 50 anos, 
é cadeirante, e ficou impressiona-
do com o desempenho do carro. 
“Não tem o que se falar do Novo 
Corolla... é fantástico, um baita carro. 
Só encontrei alguma dificuldade na 
entrada e saída – transferência – por 
conta da distância que ficou entre o 
assento da minha cadeira de rodas, 
que é motorizada, e o banco do 
carro, em função da porta não abrir 
tanto. Não conseguia chegar mais 
perto, mas para mim isso não é 
problema. De resto, o carro é per-
feito. É lindo, arrojado, imponente, 
gostoso de dirigir, macio e confortá-
vel. Gostei muito mesmo !”, afirma 
Itamar, destacando o espaço interno 
do modelo, no qual conduziu toda 
sua família confortavelmente duran-
te os testes que fez. 

test drive



novidade

N
o dia 3 de agosto fez sua 
estreia no SBT, a nova 
versão da novela infanto-
-juvenil “Cúmplices de um 
Resgate”, com exibição de 

seus capítulos de segunda a sexta. Como 
parte fixa do elenco, o assunto da pes-
soa com deficiência vai ser abordado do 
começo ao fim. A responsabilidade de 
abordar o tema ficou dividida em duas 
partes. A primeira pelo jovem ator Fhe-
lipe Gomes, que irá viver Téo Cavichioli, 
personagem que tem deficiência visual, 
acompanhado pelo seu animal de estima-
ção, um cachorro que atende pelo nome 
de Manteiguinha. Fhelipe fez laboratório 
com uma pessoa com deficiência visual e 
o SBT proporcionou vários workshop com 
exercícios para ele viver a personagem. 
Durante a trama, ele passa por diversas 
situações de preconceito, mas não se deixa 
abalar por elas: ingênuo, sensível, sempre 
de bom humor e com apoio da família, 
enfrenta todas as diversidades encontra-
das. A novela tem como ponto forte a 
parte musical, Téo vai estar presente nesse 
núcleo, tocando teclado. 

Anão é destaque da
nova novela do SBT !

A segunda parte vai ser desenvolvida por 
um ator com nanismo, Giovanni Venturini. Fi-
gura já conhecida da telinha, o ator faz parte 
do casting da agência Kica de Castro. Por meio 
dos esforços da agencia, Giovanni já fez parti-
cipações nas novelas anteriores: Chiquititas e 
Patrulha Salvadora. O seu talento profissional 
chamou atenção dos diretores, e hoje ele é 
contratado do SBT como parte do elenco fixo. 

O personagem de Giovanni é Nico Sar-
dinha, que tem como perfil ser um homem 
trabalhador e o braço direito do Sr. Giuseppe. 
Apesar de ser mal humorado, “reclamão e 
rabugento”, ele tem bom coração. As crianças, 
e até mesmo os patrões vivem aprontando 
com ele, o que o deixa mais nervoso. Além de 
ser assistente da “Sapataria Cavichioli”, acaba 
sendo um “quebra-galhos” e faz tudo que o 
casal italiano, seus patrões, solicitam.

Fora a sapataria, Nico tem uma paixão por 
pirofagia. Nas festas do Vilarejo dos Sonhos – 
onde se passa a trama – ele é o responsável 
pelas queimas de fogos de artifício. Além da 
comicidade presente, a autora da novela, Íris 
Abravanel e sua equipe, tiveram uma preocu-
pação social com este personagem. Mesmo 
com cenas cômicas e brincadeiras com relação 
à estatura do personagem presentes no roteiro, 
estas tomam um caráter social, demonstrando 
as dificuldades, ofensas (bullyng) e brincadeiras 
de mal gosto que os anões sofrem. Nico vive 
dizendo que não saiu de um conto de fadas, 
que não gosta que o peguem no colo, tem 
dificuldades de relacionamentos amorosos, e 
gosta de ser tratado com respeito e dignida-
de, como qualquer outro ser humano. É um 
personagem que vive metido em confusões e 
que, apesar de rabugento, é bastante carismá-
tico e vai conquistar o público infanto-juvenil.

nota

Doenças raras terão 
novos protocolos

Até o final deste ano, os profis-
sionais que prestam atendimento à 
população pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) contarão com 12 no-
vos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) sobre doenças 
raras, organizados pelo Ministério da 
Saúde. O objetivo, de acordo com o 
Portal Brasil, é reduzir a mortalidade 
e contribuir para a melhoria da quali-
dade de vida desses pacientes, com 
a incorporação de novas tecnologias 
ao SUS. Esta é a primeira fase da 
ação que tem como objetivo lan-
çar 47 PCDT para doenças raras até 
2018. Os protocolos clínicos orien-
tam médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e demais profissio-
nais de saúde para estabelecer com 
mais segurança o diagnóstico, trata-
mento e reabilitação dos pacientes. 
Para a elaboração dos documen-
tos, foram consultados cerca de 60 
especialistas brasileiros. Ao serem 
colocados em consulta pública, os 
protocolos receberam 834 contri-
buições, sendo 760 de pacientes, 
familiares, amigos ou associações 
de pacientes, o equivalente a 91 %. 
Inicialmente, 15 exames de biologia 
molecular e citogenética, além do 
aconselhamento genético na tabela 
de procedimentos do SUS foram 
incorporados. O número exato de 
doenças raras ainda é desconheci-
do, mas atualmente são descritas 
de sete a 8 mil doenças na litera-
tura médica, sendo que 80% delas 
decorrem de fatores genéticos e os 
outros 20% estão distribuídos em 
causas ambientais, infecciosas e 
imunológicas. Para as doenças que 
ainda não contam com protocolos 
próprios, a assistência e o cuidado 
às pessoas com doenças raras con-
tinuarão a seguir as diretrizes esta-
belecidas pela Política Nacional de 
Atenção às Pessoas com Doenças 
Raras no SUS.
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62 iniciativa

Literatura Infantil Inclusiva

U
m novo coleguinha chega 
na escola. Mas este ga-
rotinho não anda e não 
fala verbalmente. Ele só 
tem um argumento para 

conquistar amizades: o sorriso ! Como 
pode isto acontecer ? Como é encarado 
pelos professores e pelos alunos ? Isso é 
possível na prática, numa escola regular ?

Esta é a proposta do Livro “Quando 
Conheci Pedrinho”, do Projeto Muda Do 
Afeto, que vem transformando a realida-
de da criançada da rede pública escolar 
municipal  na cidade de Uberlândia/MG. 

Abordar a inclusão escolar através da 
literatura  nas escolas com as crianças 
que convivem ou não com colegas de-
ficientes, prepara o ambiente e o huma-
niza. O Pedro tem 9 anos, possui uma 
síndrome muito rara, chamada Aicardi 
Goutieres. Ele é um estudante como 
qualquer outro e vai para escola para ser 
alfabetizado e não somente socializado.

Este livro, feito com muito afeto, vai 
servir também para o profissional da 
educação se sensibilizar com o desa-
fio da educação inclusiva. A atitude dos 
professores é determinante para guiar a 
forma de como os coleguinhas podem 
e devem “adentrar” no novo.

É simples, é natural a curiosidade das 
crianças ao ver um colega na escola que 
utiliza órteses, que as vezes cai a cabeça 

para o lado, que escapa uma babinha... 
Ao saber que ter um amigo especial é 
legal, as crianças encaram as diferenças 
com naturalidade.

Essa mágica acontece através da 
proposta de enviar o livro para a bi-
blioteca da escola, onde o conteúdo 
é trabalhado pelos alunos em sala em 
forma de um “projetinho”. No dia da 
apresentação, o Pedro, que é de ver-
dade, passou pela inclusão escolar e 
é o personagem do livro, vai até a 
escola numa tarde de autógrafos. Ele 
responde as perguntas, as crianças fi-
cam emocionadas com o “menino que 
faz amizade pelo sorriso”. 

Um dia aconteceu um fato muito, mas 
muito emocionante. Mas aos olhos da 
coleguinha foi natural e é isso que en-
canta. Cheguei para buscar o Pedro na 
escola e a amiguinha dele falou: “hoje 
o Pedroca espirrou e eu o ajudei, achei 
muito legal....” Eu achando tudo lindo, ela 
continuou: “quando ele fez atchim... seu 
óculos voou longe. Eu arrumei os óculos e 
arrumei a cabecinha dele também. Rimos 
muuuuito disso...”

A atenção faz a inclusão. Não é ne-
cessário fazer um curso para receber um 
aluno com deficiência. Mais do que abrir 
as portas das escolas, é abrir as portas 
do coração. Se encantar com uma crian-
ça, com aquele aluno que chegou ali tão 

feliz, querendo apenas UMA ‘unicazinha’ 
oportunidade de demostrar todo poten-
cial de desenvolvimento que ele tem.

Esta rica experiência  transforma o 
futuro dessas crianças que vão cres-
cer  sabendo que a diferença é igual 
para os dois lados, e que ser diferente é 
normal, e que ser diferente não significa 
ser inferior ou superior.

Os dois lados sempre ganham e nada 
substitui o valor de um sorriso, enquanto 
que o papel da escola ultrapassa o pe-
dagógico e cria pontes de humanização 
com as pessoas com deficiência, que 
buscam diariamente plantar e regar a 
muda do afeto, quebrando preconceitos 
e vários paradigmas. Conheça o Projeto:  
www.mudadoafeto.com.br

por Karolina Cordeiro

Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa, 
especialista em projetos de acessibilidade, diretora 
de controle ambiental e idealizadora de vários pro-
jetos na área de mobilidade urbana. No esporte, 
participa de corridas de rua com o Pedro, seu filho.
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64 história

A 
Expansão - Laboratório 
de Tecnologia Terapêuti-
ca - nasceu para oferecer 
recursos pedagógicos e te-
rapêuticos adaptados para 

a inclusão escolar e nesses 25 anos de 
existência manteve sua constante capacida-
de de renovar, criar e desenvolver diferen-
tes tecnologias. “No começo não existiam 
desenvolvimentos e tão pouco pesquisas 

na área, assim como 
o Brasil não tinha re-
cursos assistivos para 
esse público”, conta o 
sócio-diretor Danilo 
Morillo. 

Fundada em 
1990, pela fonoaudi-
óloga Dalva Zambo-
ni – que depois se 
desligou da empresa 
– juntamente com a 
terapeuta ocupacio-
nal Gisleine Martin 
Philot, a Expansão 
já chegou a mais de 
300 produtos de-
senvolvidos. Entre os 
destaques, estão os 
Levitares de Cabeça 
e Braço, Sistemas de 
Adequação Postu-
ral - Seating - desde 
bebês até adultos, 
abrangendo dos qua-

dros mais simples aos mais complexos. 
Destaque também para o Transfer®, as 
órteses tubulares Tuboform® e a linha de 
Integração Sensório-Motora.

O papel inovador da Expansão recebeu 
reconhecimento em 1991, com o primeiro 
prêmio no XIX Concurso Nacional “Invento 
Brasileiro”, da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico do Estado de 
São Paulo, pelo projeto Mobiquim (Módulo 
Ergonômico Regulável). Dois anos mais tarde, 

Empresa comemora 25 anos
de inovação tecnológica

o Transfer - Andador de Transferência para 
Paralisia Cerebral - seria premiado no mesmo 
concurso.

A Expansão oferece também cursos para 
formação específica de recursos assistivos e 
reabilitação neurológica: “o foco principal é a 
formação e capacitação técnica-terapêutica 
desses recursos e sua aplicabilidade”, explica 
Morillo. Em geral, os cursos são oferecidos 
em parceria com instituições, revendas do 
segmento e na sede da empresa, localizada 
no bairro da Moóca, zona leste da capital pau-
lista, com divulgação pelo site e mídias sociais.

“Nossas vendas são realizadas mediante 
avaliações terapêuticas feitas em nossa sede 
ou através de reven-
das qualificadas e 
treinadas. Atualmente 
estamos focados em 
produtos próprios 
com uma participa-
ção ainda tímida de 
outros fabricantes”, 
conta o diretor. “Visa-
mos sempre a exce-
lência no atendimen-
to, por isso não reali-
zamos vendas online, 
uma vez que se faz 
necessária a presença 

do cliente para as avaliações”, afirma Danilo. 

A empresa já teve, inclusive, participação 
em outros países, mas a crise de 2008 afetou 
esse comércio e forçou uma reorganização 
da estratégia comercial. No momento, estão 
sendo reativados os contatos em Portugal, 
Espanha e Estados Unidos, sendo que nos 
dois primeiros países a Expansão esteve por 
muitos anos.

“Os planos ainda são muitos. A empresa, 
sempre antenada e de olho nos mercados 
nacionais e internacionais, atua para continuar 
com o crescimento de forma sustentável e 
inovadora. Estamos em constante mudança, 
tanto administrativamente quanto no desen-
volvimento e produção de nossos produtos, 
e entendemos que as novidades são neces-
sárias de acordo com a evolução da ciência. 
Pensando nelas, nossas atuais pesquisas estão 
se aprimorando e utilizando cada vez mais 
novas tecnologias”, conclui Morillo.

DATA 19 de Agosto/2015
HORÁRIO 13h00 às 17h00

INVESTIMENTO - R$ 300,00 (vagas limitadas)

INSCRIÇÕES - eventos@laramara.org.br
     t. 11 3660.6412

LOCAL - Auditório Laramara
Rua Conselheiro Brotero 338 Barra Funda
São Paulo, SP - www.laramara.org.br

OBJETIVOS

 Sensibilizar e desvendar mitos junto às empresas.

 Evidenciar a capacidade das pessoas com  
  deficiência visual no mercado de trabalho.

 Expor as tecnologias assistivas existentes no  
  mercado e suas aplicabilidades para as pessoas
  com deficiência visual.

ACESSIBILIDADE

Adequação do espaço físico diante do conceito de 
acessibilidade integrada e o desenho universal; 
comunicação e sinalização.

Tecnologia Assistiva
 As tecnologias assistivas: ferramentas tecnológicas   

  e humanas no processo de inclusão no mercado de  
  trabalho.

 Suporte técnico adequado e personalizado ao  
  usuário.

 Acessibilidade Web.

 Audiodescrição - o que é, para que serve, como  
  fazer no ambiente de trabalho.

INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

 Como propor e construir estratégias para a inclusão.

 Processo seletivo - captação e avaliação.

 Contratação de pessoas com deficiência visual.

 A transposição das barreiras atitudinais.

 Sensibilização dos funcionários em relação à
  deficiência.

FORMAÇÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

 Atividades e cursos.

 Encaminhamento profissional.
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INCLUSÃO SOCIAL – A DEFICIÊNCIA VISUAL E O 
MERCADO DE TRABALHO

EQUIPE LARAMARA
Ângela Daou Paiva; Antonio Carlos Barqueiro;

Beto Pereira; Cecília Maria Oka; Erica Cristina Takahashi da Silva;
João Álvaro de Moraes Felippe; Lilia Giacomini; Robert Mortimer;

Rosângela Mucci Barqueiro; Silverlei Silvestre Vieira; Sílvia Costa Andreossi

PALESTRANTE CONVIDADO
Dr. José Carlos do Carmo (Coordenador do Projeto de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência da Superintendência Regional do Trabalho –SP – MTE)
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66 moda e beleza

O corpo da moda: o seu !

D
urante a evolução da humanidade, a estética 
corporal sempre fez parte de uma “rotulação” do 
que seria o padrão de beleza. Em determinado 
momento, onde a diversidade começou a fazer 
parte do contexto cultural, tentar ditar regras é 

simplesmente excluir a maioria das pessoas. Segmentar, tam-
bém não é uma boa alternativa, uma vez que sabemos que o 
real sentido da palavra inclusão é ter todos juntos. 

Na década de 60,  a ditadura do que é belo passou a ser 
seguida, estabelecendo uma ideologia, um sistema econômico. 
A partir de então, as clínicas de estética começaram a surgir 
em grande escala, e sem dúvida, implementaram um estilo 
de vida, pois muitas pessoas, para serem aceitas, começaram 
a seguir radicalmente o que a mídia introduzia como sendo o 
“belo”. A moda ficou sendo a vilã da história... a que conseguiu 
por anos, ditar apenas um único padrão de beleza.

O passado foi cruel com a “maioria das minorias” – com 

perdão do trocadilho – as pessoas com algum tipo de defici-
ência não tinham oportunidade de mostrar o seu lado belo e 
sensual. O mercado de consumo começou a ver que existe 
uma verdadeira nação formada por quase 46 milhões de 
consumidores, com algum tipo de deficiência, sendo 1/4 da 
população e que estão ativamente consumindo. Essas pessoas 
são profissionais, estão ativos no mercado de trabalho, e com 
a atual crise econômica que o nosso País enfrenta, atrair novos 
consumidores é o melhor caminho. 

A moda enxergou isso... deixou de ser ditadora para so-
breviver. Hoje ela é mais democrática. A inclusão permite ver 
pessoas com e sem deficiência na mesma passarela, isso ainda 
não é praticado diariamente, são momentos raros, mas já exis-
tem. Porém, o segmentar, passou a ser constante. Já existem 
concursos e profissionais trabalhando no novo conceito de 
moda inclusiva, que resumidamente, são roupas adaptadas de 
acordo com a necessidade de cada deficiência, assunto que foi 
abordado na edição Nº 102, da Revista Reação (pág. 62 e 63). 

Hoje o que começa a ser uma nova realidade é ter em gran-
de escala, pessoas com deficiência, sendo referências de beleza. 
O que até então era uma página em branco na sociedade, 
atualmente vem ganhando força e colorido. Ser diferente é a 
novidade, ser belo, requisitado. O corpo passou a ser ferramenta 
de trabalho, a imagem da pessoa com deficiência vem sendo 
requisitada: de forma tímida pela inclusão, porém, constante 
em eventos que são segmentos.

Existe uma contradição, segmentar, como mencionado aci-
ma, não é a melhor opção para inclusão, mas foi o caminho 
encontrado para tornar as pessoas com deficiência uma refe-
rência de beleza. 

As pessoas que querem seguir esse lado como profissão, 
não podem deixar de cuidar da imagem, boa alimentação, 
atividades físicas e saber lidar com a expressão corporal. As 
chamadas “tecnologias assistivas” – aparelhos e equipamentos 
ortopédicos e de auxílio à locomoção – são vistos e tratados 
como acessórios de moda.  As portas estão, aos poucos, sendo 
abertas... o corpo da moda, agora é o seu corpo ! 

Portanto: faça sua parte !!!

por Kica de Castro

Kica de Castro 
é publicitária e fotógrafa. Tem uma agên-
cia de modelos exclusiva para profissio-
nais com alguma deficiência desde 2007. 
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com





68 acontecendo

U
m calendário para 2016 
vai trazer mulheres boni-
tas, bem resolvidas e com 
próteses, para mostrar que 
“existe vida após a amputa-

ção”, como afirma o diretor comercial da 
Conforpés, Nelson Tuzino Nolé. A ideia 

surgiu da campanha publicitária: “A Bele-
za é Essencial; Tecnologia Fundamental”, 
criada para a empresa, sediada em Soro-
caba/SP, porém conhecida e reconhecida 
em todo o Brasil e até internacionalmente 
pelo seu trabalho com amputados. 

Foram chamadas mulheres que usam 
diferentes tipos de próteses para um en-
saio com a fotógrafa Adriana Pavesi, que 
ficou impressionada com a desenvoltura 
das novas modelos. No calendário, as 
fotos serão em branco e preto, porém, 

Empresa cria campanha para
valorizar beleza e tecnologia

com as próteses - tanto de membros 
superiores como inferiores – coloridas, 
destacando-se na imagem. 

A partir desse material, foi criada 
uma página no site da empresa –  

www.conforpes.com.br/historias - em 
que elas contam suas próprias histórias 
de vida e como encaram a amputação 
e o uso da prótese. Com isso, Nolé 
acredita que será possível quebrar o 
preconceito que ainda existe em rela-
ção ao tema e mostrar que os ampu-
tados podem levar uma vida normal, 
fazendo qualquer tipo de atividade. Ele 
afirma ainda, que a tecnologia encon-
trada aqui não fica nada a dever nada 
a outros países.

Para que mais pessoas possam ser 
beneficiadas, uma parte do dinheiro ar-
recadado com a venda dos calendários 
irá para um fundo que deverá financiar 
a doação de próteses para mulheres ca-
rentes. O restante servirá para cobrir os 
custos da produção do material. O calen-
dário deve começar a ser comercializado 
no mês de outubro e ainda não há um 
preço definido. Será vendido virtualmen-
te no próprio site da Conforpés.

A Conforpés, famosa por aparecer sem-
pre nos mais diferentes programas de TV 
de todas as emissoras do País, realizan-
do doações de próteses e equipamentos 
para pessoas com deficiência,  acredita 
que é possível adaptar uma prótese até 
em casos considerados muito difíceis. Por 
causa disso, um flamingo-chileno (Phoe-
nicopterus chilensis) macho, habitante do 
Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de 
Barros”, também na cidade de Sorocaba/
SP, recebeu recentemente uma prótese 
de pata feita especialmente pela empresa, 
após uma amputação. 

A ave foi encontrada caída, longe do 
grupo, com um ferimento profundo na pata 
esquerda. O flamingo foi medicado com 
analgésicos e anti-inflamatórios, mas a ra-

Todos têm direito a uma prótese !
diografia constatou uma fratura. 
Os veterinários tentaram colo-
car uma tala e um pino para 
alinhar o osso, mas não deu 
resultado, sendo a única opção 
a amputação da pata para que 
uma infecção não o matasse. 
Recuperado da cirurgia, ele ga-
nhou uma prótese de fibra de 
carbono com silicone, de 18 
centímetros e bem leve, que o 
ajudou a ficar em pé e a andar novamente.

O empresário Nelson Nolé ficou entu-
siasmando com o resultado, porque acha 
que é um caminho para que outros animais 
não sejam sacrificados em outros zoológi-
cos. “Para nós é uma vitória”, comemora o 
empresário.



“Por uma cidade para todos”

F
alar sobre mobilidade urbana 
é falar de uma cidade melhor 
para todos e considero o tema 
fundamental para pessoas com 
algum tipo de deficiência ou 

mobilidade reduzida já que, de forma geral, 
as cidades brasileiras não estão prepara-
das para esses usuários. Conversei com o 
Marcos de Souza, do Portal Mobilize Brasil 
- www.mobilize.org.br - site que nasceu em 
setembro de 2011 por iniciativa de Ricky 
Ribeiro, que reúne notícias, informações, 
pesquisas, estatísticas, campanhas e traba-
lhos acadêmicos, entre outros itens, sobre 
o desenvolvimento da mobilidade urbana 
sustentável no Brasil e em vários países. 
Acompanhem:

O Portal Mobilize Brasil tornou-se 
uma referência sobre mobilidade ur-
bana. Quais os principais destaques 
sobre o tema desde o lançamento 
do portal ?

Marcos de Souza - Já realizamos o 
Estudo Mobilize - comparativo entre 13 
capitais brasileiras em relação à mobilidade 
urbana sustentável, a Campanha Calçadas 
do Brasil, a Campanha Sinalize e apoia-
mos uma série de ações desenvolvidas por 
entidades parceiras. Também realizamos 
três encontros sobre o tema - os Fóruns 
Mobilize - e participamos de dezenas de 
eventos, com palestras, apresentações de 
trabalhos etc. 

Vocês mantêm uma rede de par-
ceiros e colaboradores qualificados, 
mas é possível também que qualquer 
cidadão participe ? 

MS - Desde quando lançamos o portal, 
nossa visitação tem crescido mês a mês, 
com a consequente demanda por mais in-
formações, em várias cidades do país e do 
mundo. Ocorre que o Mobilize foi lançado 
exatamente no momento em que a socie-
dade brasileira “acordou” para o tema e por 
isso nos tornamos uma referência nacional. 

Hoje já são mais de 100 colaboradores vo-
luntários, que nos enviam trabalhos, fotos, 
vídeos, sugestões de pautas e também 
denúncias sobre problemas que enfrentam 
em suas cidades. Nossa equipe é mínima, 
com seis pessoas que trabalham part-time 
e o Ricky, que se dedica ao portal cerca de 
12 horas por dia. 

Eu, como cadeirante, percebo que 
um dos maiores problemas quanto à 
mobilidade no país são as calçadas. 
Como surgiu a campanha Calçadas 
do Brasil ? 

MS - A campanha foi realizada entre 
2012 e 2013 porque acreditamos que o 
caminhar é a forma mais simples, saudá-
vel e de menor impacto urbano para o 
transporte das pessoas. Segundo dados 
do IBGE, mais de 1/3 das viagens urbanas 
diárias são feitas a pé, em todas as cidades 
brasileiras, grande e pequenas. A acessi-
bilidade universal nas ruas do país foi um 
dos objetivos da campanha, já que cidades 

adequadas a pessoas com deficiências 
físicas serão bons lugares para viver para 
qualquer pessoa. Foram observados vários 
itens, atribuindo-se notas de 0 a 10: irregu-
laridades no piso; largura mínima de 1,20 
m, conforme norma ABNT; degraus que 
dificultam a circulação e outros obstáculos; 
existência de rampas de acessibilidade; 
iluminação adequada; sinalização para 
pedestres e paisagismo para proteção e 
conforto. A média brasileira foi muito ruim, 
cerca de 3,5, índice que revela o tamanho 
do problema que as pessoas enfrentam 
ao sair às ruas para caminhar ou circular 
com cadeiras de rodas e carrinhos de be-
bês. O mesmo formulário usado pelos 
colaboradores da Campanha Calçadas do 
Brasil está disponível para o público, que 
poderá avaliar as calçadas de outras cida-
des e publicar os resultados no endereço  
www.mobilize.org.br. 

Qual foi a repercussão da cam-
panha ? 

MS - O principal resultado foi o de 
alertar e chamar a atenção das pessoas e 
autoridades para o problema. A campanha 
teve repercussão em toda a mídia brasilei-
ra. Algumas cidades, como:  Salvador/BA, 
 Maringá/PR, Teresina/PI, Aracaju/SE e 
mesmo São Paulo/SP, iniciaram programas 
de melhoria de calçadas como resposta às 
más notas obtidas. Mas, na prática, pouca 
coisa mudou. No Rio, por exemplo, fomos 
recebidos pelo secretário de Conservação 
Urbana, que anunciou o programa Calçada 
Lisa, coisa que nunca saiu do papel. 

por Luciene Gomes
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Ciclovias Inclusivas

N
o dia 28 de junho deste 
ano, um domingo de céu 
limpo e muito sol, uma 
cena um tanto quanto im-
provável até pouco tempo 

atrás tomou conta da Avenida Paulista. 
Milhares de pessoas ocuparam um dos 
cartões postais mais famosos da cidade 
para celebrarem a inauguração de mais 
um trecho da rede de ciclovias e ciclofaixas 
de São Paulo/SP. No meio deles, pessoas 
em cadeiras de rodas se juntaram à festa, 
que reuniu ainda famílias, skatistas e ido-
sos, transformando o cenário normalmen-
te ocupado por carros em uma imensa 
“praia” paulistana. O mais interessante é 
que neste clima de confraternização, era 
comum observar os ciclistas aplaudindo 
a participação das pessoas cadeiras de 
rodas. Para quem pensou que pudesse 
haver conflito e disputa por espaço, na-
quele dia teve a certeza de que a convi-
vência segue harmoniosa entre todos os 
usuários das ciclovias. 

Desde 16 de dezembro de 2014, com 
a publicação de decreto assinado pelo pre-
feito Fernando Haddad, pessoas que utili-
zam cadeira de rodas, motorizadas ou não, 
podem trafegar pelas ciclovias e ciclofaixas 

por Marianne Pinotti

Vocês são otimistas quanto às mu-
danças necessárias a curto e médio 
prazo nas questões relacionadas às 
calçadas e também à mobilidade ur-
bana no Brasil ? 

MS - Achamos que as mudanças pelas 
quais lutamos devem levar pelo menos 20 
anos para virarem realidade. Alguma coisa 
já está mudando – basta ver a expansão 
das ciclovias, a criação de faixas e corredo-
res para ônibus e as propostas de redução 
de velocidade nas cidades – mas as trans-
formações no transporte público exigem 
investimentos pesados, porque as capitais 
necessitam de novas linhas de metrô, trens 
urbanos, VLTs (Veículo Leve sobre Trilhos) 
e BRTs (Bus Rapid Transit ou Transporte 
Rápido por Ônibus). São projetos comple-
xos, custosos e com alto impacto, mas que 
irão garantir a circulação acessível a todos 
durante 100 anos ou mais. É necessário 
mudar as prioridades de investimento: re-
duzir espaços para automóveis particulares 
e reverter investimentos para os grandes 
sistemas de transportes como calçadas, 
ciclovias, corredores de ônibus e metrô. E 
também é necessário transformar a cultura 
das pessoas. Isso leva tempo, mas o segre-
do é exatamente esse: planejar, pensar a 
longo prazo e dar continuidade aos projetos 
iniciados pelos governos anteriores. 

Luciene Gomes é 
cadeirante, arquiteta e 
urbanista. Mestre em Te-
rapia Ocupacional pela 
Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) na 

área de Acessibilidade e Desenho Univer-
sal e Docente do SENAC São Carlos na área 
de Acessibilidade e Desenho Universal. 
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com

da cidade de São Paulo, compartilhando o 
espaço com as bicicletas e agora também 
com patins, skates, triciclos e patinetes. O 
mesmo já ocorre em diversas cidades dos 
Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova 
Zelândia e da Europa.

A decisão pelo compartilhamento de-
mocratiza o acesso aos 335 Km de ciclo-
vias e ciclofaixas já existentes em São Paulo 
(serão 400 Km até o fim de 2015), bem 
como incentiva à ocupação dos espaços da 
cidade, incluindo parques, praças, equipa-
mentos de cultura, saúde, lazer, assistência 
social, além de ampliar a convivência entre 
todas as pessoas. De acordo com o último 
Censo do IBGE, de 2010, aproximadamen-
te 46 mil pessoas que moram na capital 
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Passeio Inclusivo pela ciclovia do centro em fevereiro de 2015

Suplicy ao lado da secretária Marianne



ração das ciclovias e ciclofaixas para uso 
das pessoas em cadeiras de rodas não 
pretende substituir a necessidade de re-
cuperação das calçadas, mas oferece uma 
opção segura de mobilidade urbana e 
amplia a inclusão de milhares de pesso-
as, historicamente segregadas, mas que, 
nesta gestão, vêm sendo lembradas na 
formulação das políticas públicas. 

A prova disso é que no dia 15 de maio, 
o prefeito Fernando Haddad anunciou a 
construção e reforma, ainda para este ano, 
de um milhão de metros quadrados de 
calçadas em São Paulo. Trata-se de uma 
iniciativa intersetorial entre as Secretarias 
Municipais da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida, Coordenação das 
Subprefeituras, e Verde e Meio Ambiente. 
A maioria das obras (60%) acontecerá em 
regiões mais vulneráveis da cidade, onde 
ainda nem existe calçamento. O restante 
será destinado a trechos onde o passeio 
atual está com alto nível de degradação. 
A indicação desses trechos partiu dos go-
vernos locais, que estão em contato direto 
com a população. Somando este montan-
te com as rotas de acessibilidade, já em 
implantação em vias de grande circulação, 
terminaremos esta gestão com a entrega 
de 1,5 milhão de metros quadrados de 
calçadas.  São números sem precedentes 
na história de São Paulo.

Outras iniciativas para a mobilidade 
das pessoas com deficiência estão sendo 
adotadas e integram o Plano Municipal 
de Ações Articuladas para Pessoas com 
Deficiência, que reúne e potencializa o 
trabalho de 20 secretariais municipais em 
ações articuladas e transversais. Cito o 
exemplo da ampliação do serviço Atende, 
que passou a usar, além das vans, táxis 
acessíveis para transporte de pessoas im-

possibilitadas de usarem o sistema público 
convencional.  

O público-alvo também foi ampliado 
para beneficiar pessoas com surdoceguei-
ra e com transtorno do espectro do autis-
mo, antes obrigadas a usarem o transporte 
público regular. Esta gestão ampliou ainda 
de 59 % para 83 % a frota de ônibus 
acessível na cidade, número que chegará 
a 100 % até 2016, e alterou o decreto que 
obrigava a instalação das caras e complica-
das plataformas elevatórias para que um 
táxi fosse considerado acessível. 

O novo texto flexibilizou a regra, permi-
tindo que a adaptação possa ser feita de 
outras maneiras, incluindo a colocação de 
rampas retráteis, como ocorre em Londres, 
por exemplo. 

Destaco também o trabalho que es-
tamos desenvolvendo com a CET para a 
implantação de 125 semáforos sonoros 
na cidade, que trarão mais segurança e 
autonomia para pedestres com deficiên-
cia visual. Os primeiros 50 equipamentos 
serão instalados ainda este ano e as rotas 
serão escolhidas pela população por meio 
de uma consulta pública.

Marianne Pinotti
é secretária da Pessoa com Deficiência 
e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de  
São Paulo/SP

possuem deficiência física grave e boa 
parte será beneficiada com mais centenas 
de quilômetros de vias para transitarem. 

Desde a expansão do sistema ciclovi-
ário feito pela atual gestão e da possibi-
lidade do uso por pessoas em cadeiras 
de rodas, recebemos uma série de relatos 
de ciclistas e cicloativistas entusiastas com 
a iniciativa. No início do ano, inclusive, 
diversas associações e movimentos pró 
bicicleta se juntaram à Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência e Mobilida-
de Reduzida na organização do Primeiro 
Passeio Inclusivo da cidade de São Paulo. 
Na ocasião, centenas de pessoas em suas 
cadeiras de rodas, skatistas e ciclistas com 
e sem deficiência percorreram um trecho 
pelas ciclovias no centro da cidade. Mais 
recentemente, no mês de julho, fizemos 
o mesmo em Guaianases, na zona leste. 

Vale esclarecer sempre, que a libe-

Marianne Pinotti ao lado da primeira-dama
Ana Estela Haddad

Inauguração da ciclovia na PaulistaMarianne Pinotti em coletiva de imprensa

Utilização de semáforo sonoro instalado no viaduto do Chá
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Centro Esportivo oferece 
brinquedos inclusivos em SP

C
om 286 mil m², localizado 
no bairro do Tatuapé, zona 
leste paulistana, o CERET - 
Centro Esportivo, Recreativo 
e Educativo do Trabalhador, 

era administrado pelo Estado, mas em 
2008 passou para a Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Recreação. Agora nes-
te ano passou por uma reforma de quase 
dois meses em suas instalações e, desde 
o final de maio, apresenta no playground, 
três brinquedos adaptados para serem 
usados por crianças com deficiências.

A revitalização na área infantil contou 
com a parceria da Fundação Sérgio Con-
tente, que fez a doação e a restauração 
de todos os brinquedos. A Prefeitura de 
São Paulo, por meio da Secretaria, é res-
ponsável pela instalação e a manutenção 
do local. “Essa parceria tem como objetivo 
proporcionar a essas crianças uma melhor 
infraestrutura para recebê-las. Um play-
ground mais moderno, inclusivo e aces-
sível, garantindo assim divertimento para 
todos”, diz Sérgio Contente, idealizador e 
mantenedor da fundação.

O administrador do 
parque, Mohamed 
Mourad, explica a no-
vidade: “são brinquedos 
inclusivos. Não é um brin-
quedo que você põe e o 
cadeirante brinca sozinho. 

É um brinquedo que você coloca também 
um amigo dele, ou o pai, ou a mãe para 
girar junto. O balanço é a mesma coisa, nós 
temos um lugar para cadeirante e outro 
para o amiguinho ou outra pessoa. A crian-
ça brinca, interage com as outras”, afirma.

A novidade tem agradado: Erika Martins 
e o filho Caio, que mostramos na edição 
anterior da Revista Reação, falando do Mé-
todo Cuevas Medek Exercices (CME), são 
moradores das proximidades e já foram 
conhecer os brinquedos. 

“É muito legal meus filhos poderem 
brincar juntos, porque o local tem um 
parque adaptado... e brincar tem que ser 
para todos”, comenta a mãe. “Toda criança 
tem o direito de brincar, tenha ela defici-
ência ou não, e nem sempre os locais 
são apropriados para recebê-las. Tomara 
que este parque se torne um  incentivo 
para as empresas públicas e privadas se 
conscientizarem e multiplicarem a ação. 
É um espaço estruturado para oferecer 
alegria, integração, motivação para todos, 
vi a alegria no sorriso do meu filho ao 
poder usufruir de um parque junto à sua 
irmã e outras crianças”, afirma Erika.

Novos planos
O administrador está no parque des-

de 2013 mas é frequentador há muitos 
anos, porque também mora próximo. Ele 
afirma estar empenhado em que o local 
seja cada vez mais visitado por pessoas 
com deficiência e suas famílias. A nova 
parceria com a Fundação Sérgio Contente 
é um salão de jogos acessível, com uma 
cancha de bocha com acessibilidade. O 
parque também recebeu a visita de uma 
equipe técnica da Secretaria Municipal da 



Língua Portuguesa
para todos !

J
á falamos aqui dos prejuízos e di-
ficuldades que a falta da acessibi-
lidade traz para uma pessoa com 
deficiência. Eles vão desde prejuízos 
educacionais, financeiros, até mes-

mo culturais. A pessoa que não tem como 
se locomover acaba conhecendo pouco do 
mundo ao seu redor.

Então é imprescindível que haja acessi-
bilidade. Partindo do princípio que a pessoa 
consiga circular pela cidade, vamos falar de 
locais acessíveis na capital paulista:

Museu da Língua Portuguesa
No dia 21 de março de 2006 o Museu 

da Língua Portuguesa abriu as portas ao 
público. O espaço é dedicado ao português, 
sétimo idioma mais falado do mundo. Os 
três primeiros anos de funcionamento já 
mostravam que o Museu seria um sucesso. 
Isto porque, nesse período, recebeu mais 
de 1.600.000 visitantes, número expressivo 
que o torna como um dos espaços mais 
visitados do Brasil e da América do Sul.

Para que o projeto tivesse esse sucesso, 
durante a sua criação, o Museu contou com o 
apoio de profissionais, como: sociólogos, mu-
seólogos e especialistas em Língua Portuguesa.

A principal missão do espaço é divulgar 
e valorizar o nosso idioma através de uma 
exposição diferenciada que utiliza tecnolo-
gia e interatividade. O Museu tem o obje-
tivo de mostrar a língua como elemento 
fundamental e fundador da nossa cultura 
e favorecer o intercâmbio entre países de 
Língua Portuguesa. 

O Museu tem um projeto chamado KU-
TUK, cujo objetivo é levar acessibilidade para 
todos. O projeto conta com uma equipe 
preparada para melhor atender os grupos 
de pessoas com deficiência. O prédio possui 
piso tátil, banheiro adaptado, elevadores e 
também outros recursos, como: audioguia, 
intérprete de libras e educadores para auxi-
liar a PcD. A equipe é treinada nas “Oficinas 
de sensibilização”, onde vivenciam ser cego 
e guiam videntes, fazem o percurso com  ca-

deiras de rodas e par-
ticipam de palestras e 
aulas teóricas. 

Pelo elevador pa-
norâmico podemos 
ver a árvore de pala-
vras e escutar o man-
tra composto e cantado por Arnaldo Antunes 
com as palavras “palavra” e “língua” em 
vários idiomas.

O primeiro andar é destinado às ex-
posições temporárias. No começo do se-
gundo andar, o visitante visualiza 11 telas 
que têm a extensão de uma estação de 
trem. Nesse setor, a pessoa pode assistir 
a filmes com cerca de 6 minutos de du-
ração, como se estivesse esperando um 
trem na estação. Continuando a visita no 
segundo andar, pode-se conhecer a linha 
do tempo que conta a história da língua 
desde 4000 A.C., até os dias de hoje. O 
visitante pode parar um pouco mais nesse 
andar para conhecer nossa língua através 
de 8 totens iluminados e conectados a 
computadores que revelam a origem de 
termos que vieram de diferentes idiomas. 
Também é possível interagir no Beco das 
Palavras, onde a pessoa junta os grupos 
de radicais, sufixos e prefixos, formando 
palavras com leves toques dos dedos.

Para encerrar o percurso, no terceiro an-
dar os visitantes assistem a um breve filme 
que conta a história da língua portuguesa e 
depois, passam para a Praça da Língua, que 
exibe 20 minutos de trechos da literatura em 
uma espécie de planetário.

Visite e conheça melhor a nossa língua !

por Jony da Costa

Jony da Costa Naim é 
pessoa com deficiência, es-
creveu dois livros: um de po-
esias variadas e outro infan-
til. É idealizador do projeto 
INCLUSÃO PARA TODOS e 
atua como repórter e pales-
trante na área da inclusão de 

pessoas com deficiência. É dramaturgo e cursou 
teatro e expressão corporal.  É conhecido como 
o “Repórter Inclusão”.
E-mail: reporterinclusao@hotmail.com

Pessoa com Deficiência que está fazendo 
um projeto no entorno  para que ele se 
torne totalmente acessível.

Os banheiros para pessoas com defi-
ciência também foram melhorados. Há 
ainda um portão exclusivo para receber os 
veículos do “Atende” que podem descar-
regar os passageiros com toda segurança. 
A piscina do CERET vai receber, dentro em 
breve, dois elevadores para cadeirantes. 
Como é muito grande, uma das maiores 
da América Latina, haverá uma em cada 
ponta. “Nós já temos a cadeira anfíbia, 
inflável, que você coloca o cadeirante 
nela. Então terá um elevador, para não ter 
aquele incômodo, ficarem sendo carrega-
dos no colo, levar para baixo para cima. É 
você deixar a pessoa mais à vontade, mais 
autossuficiente”, explica Mourad. 

O administrador tem ainda outro pla-
no: “agora, quero mais algumas áreas em 
que seja possível ter acessibilidade para 
que o cadeirante faça um piquenique, 
para que a gente tire ele da cadeira e o co-
loque no gramado, sentado no chão, com 
uma toalha bonita, e que possa interagir 
com a grama, com a terra. E comer senta-
do no chão, para tirá-lo um pouco do foco 
da cadeira. Já tem acontecido bastante, 
já tivemos um piquenique aqui com 14 
famílias de cadeirantes”, lembra Mourad, 
prometendo sempre novas ações para 
atrair mais pessoas com deficiência ao 
parque.      
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Vale ressaltar que... 

O
bservando algumas pesso-
as em seus pensamentos 
e comportamentos diante 
de situações adversas, às 
vezes até confusas, per-

cebo a necessidade de reforçar alguns 
pontos que considero fundamentais para 
qualquer proposta de relacionamento ou 
atendimento, quer sejam em área de re-
abilitação, familiar, social, empresarial e 
outros...

Vale ressaltar que... as pessoas com 
ou sem alguma deficiência são indivídu-
os próprios. Não são exclusivas a nós, à 
uma determinada instituição, à família, aos 
médicos, à sociedade. Ninguém é dono 
de ninguém. Não existe competição (ou 
não deveria).

Vale ressaltar que... cada pessoa 
com deficiência (visual ou outra) é di-
ferente das outras e que, independente 
do rótulo que lhe seja imposto para a 
conveniência de outras pessoas, ela ainda 
assim é uma pessoa “única”. Não existem 
2 pessoas que sejam totalmente iguais, ou 
dois adultos com deficiência visual que 
respondam ou reajam da mesma forma. 

Vale ressaltar que... pessoas são 
pessoas, antes de tudo e que têm o mes-
mo direito à auto realização que quaisquer 
outras pessoas, no seu ritmo próprio, à 
sua maneira e por seus próprios meios, 
mesmo cumprindo orientações. Somente 
elas, mesmo com apoio, podem superar 
suas dificuldades e se encontrarem.

Vale ressaltar que... as pessoas com 
deficiência têm a mesma necessidade 
que todos têm: de amar e ser amado, de 
aprender, partilhar, crescer e experimentar, 
no mesmo mundo em que vivemos. Elas 
não têm um mundo separado apesar de 
existirem comunidades diversas. Existe 
apenas um mundo.

Vale ressaltar que... as pessoas 
com deficiência têm o mesmo direito 
que temos de fraquejar, falhar, sofrer, 
desacreditar, chorar, proferir impropérios 
ou desesperar. Superprotegê-las dessas 
experiências ou criticá-las nisso é evitar 
que vivam e amadureçam.

Vale ressaltar que... somente as 
pessoas com deficiência podem nos di-
zer o que sentem realmente sobre suas 
possibilidades. Nós, com amor e respei-
to, devemos ser observadores atentos 
e sintonizados. Daí sim estimularmos o 
desenvolvimento...

Vale ressaltar que... as pessoas com 
deficiência devem agir por decisão pró-
pria. Podemos oferecer-lhes alternativas, 
possibilidades e instrumentos necessários, 
mas somente elas podem colocá-los em 
ação. Nós podemos apenas permanecer 
firmes e estarmos presentes para reforçar, 
encorajar, estimular e ajudar o quanto for 
possível.

Vale ressaltar que... as pessoas com 
deficiência, assim como nós, depois de 
estarem habilitadas ou reabilitadas, po-

dem escolher direcionar suas vidas como 
desejarem. Elas também devem decidir 
se desejam viver de forma ativa, em paz, 
com amor e alegria, como são e com o 
que têm, ou não.

Vale ressaltar que... as pessoas 
com deficiência, independente do grau 
de comprometimento, têm um potencial 
ilimitado para se tornar o que desejam ser 
e não o que nós queremos que sejam.

Vale ressaltar que... as pessoas com 
deficiência devem encontrar sua própria 
maneira de fazer as coisas. Impor-lhes 
nossos padrões (ou os da cultura) é irreal 
e até mesmo destrutivo. Existem técnicas 
(importantes e seguras) com muitas ma-
neiras de se amarrar os sapatos, beber em 
um copo, chegar até o ponto do ônibus. 
Há muitas formas de se aprender e se 
adaptar. Cada um deve encontrar a for-
ma melhor de realizar as tarefas do dia a 
dia, desde que não esteja em risco. Cada 
pessoa tem seu processo de descoberta, 
conquista e realização...

Vale ressaltar que... as pessoas com 
deficiência também precisam do mundo 
e das outras pessoas para que possam 
aprender. O aprendizado não acontece 
apenas no ambiente protetor do lar ou 
em uma sala de aula ou reabilitação, como 
muitas pessoas até acreditam. O mundo é 
uma escola e todas as pessoas são de al-
guma forma instrumentos de aprendizado. 
Não existem experiências insignificantes. 
Nosso trabalho é agir como seres huma-
nos... afetuosos, com curativos emocionais 
sempre prontos para uma possível queda, 
mas com novos mapas à mão para novas 
aventuras e alternativas!

Vale ressaltar que... todas as pesso-
as (com deficiência ou não) têm direito à 
honestidade em relação a si mesmas, a 
nós e a sua condição. Ser desonesto com 

por Suely Carvalho de Sá Yanez



trabalho sair da “fôrma de ferro”, mas é 
incomparavelmente melhor quando usa-
mos uma “fôrma flexível”, sabendo lidar 
com seres humanos, criativos, únicos e 
surpreendentes, e isso que é a Vida viva.

Eu creio também que ainda têm muitos 
“Vale ressaltar que...” Reflexões...

ponto de vista

elas é o pior serviço que alguém pode lhes 
prestar. A honestidade constitui uma base 
sólida sobre a qual o crescimento pode 
ocorrer. E, acima de tudo, devemos lem-
brar de que elas necessitam do que há de 
melhor em nós, para que possam ser elas 
mesmas e que possam crescer, libertar-se, 
aprender, modificar-se, desenvolver-se e 
experimentar coisas novas (e devemos 
ter essas capacidades também). Ensina-
mos com maior propriedade aquilo que 
sabemos na prática. Se somos abertos 
ao crescimento, ao aprendizado, às mu-

Em tempo
Parte de alguns itens foram ba-

seados em Leo Buscaglia, educa-
dor ítalo-americano, autor do livro 
“Os deficientes e seus pais”.

Suely Carvalho de Sá Yañez 
é Terapeuta Ocupacional especializada 
em Orientação e Mobilidade para pesso-
as com deficiência visuaL e atua na área 
de reabilitação e Consultoria.

danças, ao desenvolvimento e às novas 
experiências, isso permitirá que as pessoas 
também sejam.

     
Já observei casos em que algumas 

pessoas com deficiência visual estavam 
aprisionadas em situações que e em cada 
local deveriam ter um perfil exigido pelos 
“responsáveis”. Na família, uma pessoa 
anulada em escolhas e de realizar ativida-
des de vida diária (alimentação, vestuário, 
outras); outra, na instituição, deveria ser o 
máximo em uma atividade em que não 
lhe dava nenhum prazer, e em outros 
locais estar sempre sorrindo e educada, 
para jamais discordar ou expressar o que 
realmente desejava ou sentia. Em alguns 
empregos, não eram consideradas as ca-
pacidades, mas tarefas impostas muito 
aquém do que realmente poderia realizar 
e até apresentar resultados positivos.

Pessoas consideradas como números, 
metas, objetos ou robôs... ainda sobrevi-
vem em alguns lugares. Claro que dá mais 
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76 tênis

Tenistas brasileiros no
Parapan de Toronto

H
á exatamente 2 anos, me 
tornei colunista da Revis-
ta Reação, estreando com 
uma matéria sobre o tênis 
adaptado em Belo Hori-

zonte/MG. Lembro que, na ocasião, fui 
visitar e conhecer a escola Butija Wheel-
chair Tennis Cup, sendo muito recebida 
por todos os atletas que lá treinavam e 
com um sorriso generoso de seu técnico 
Léo Butija. 

Me encantei com o Tênis Adaptado. 
São atletas extremamente ágeis, dedica-
dos e focados. Na visita à escola lembrei 
de quando, antes de me acidentar, ainda 
com 12 anos de idade, me iniciei no tênis. 
No dia, experimentei rebater algumas bo-
las, me empolguei, a sensação é deliciosa, 
e decidi voltar ao esporte, porém, uma 
lesão por esforço repetido no cotovelo 
esquerdo me impediu. 

Dois anos depois, tenho a oportunida-
de de voltar a falar deste esporte que tanto 
admiro. A cidade de Belo Horizonte/MG 
recebeu, entre os dias 16 e 19 de julho, 
o Butija Wheelchair Tennis Cup 2015, a 
3ª copa de tênis de cadeira de rodas. O 
torneio promoveu 4 dias com jogos das 

categorias: Open Masculino e Feminino, 
Juniores (misto) e Quad, exclusiva para 
jogadores tetraplégicos - categoria dife-
rencial do evento. 

A programação intensa atraiu mais de 
1.500 pessoas, que prestigiaram atletas 
de vários países e apresentações de alto 
nível na capital. Idealizador e organizador 
do evento, Léo Butija qualificou o saldo 
do torneio como positivo, o que para ele, 
não foi uma surpresa, tendo em vista as 
edições anteriores. “Mais uma vez fizemos 
algo grande em BH. Alcançamos o nível de 
atuação que esperávamos e a cada edição 
do torneio é visível o aumento do interes-
se do público. O número de espectadores 
desta edição foi 50% maior do que atingi-
mos no ano passado. Sem dúvida, vamos 

para Toronto visando o pódio, tanto no 
masculino, quanto no feminino. Mesmo 
com o orçamento apertado e apoio ain-
da aquém do que seria o ideal, estamos 
formando campeões e temos uma equi-
pe muito qualificada embarcando para 
o Canadá. Tomara que a gente consiga 
transformar o sonho de medalha no Pa-
rapan em realidade novamente e, assim, 
ganhar mais visibilidade e recursos para 
fazermos uma preparação ainda melhor, 
pensando nas Paralimpíadas de 2016, no 
Rio”, afirmou o professor.

Um dos destaques brasileiros no es-
porte é o número 1 do ranking nacional, 
Daniel Rodrigues. Atualmente na 19ª posi-
ção da ITF, o atleta é o brasileiro mais bem 
ranqueado na história do esporte. Daniel 
foi campeão na chave de duplas ao lado 
de Carlos Santos. Após mais uma con-
quista no Butija Wheelchair Tennis Cup, 
ele expôs que, na sua opinião, eventos 
como este não só fortalecem o esporte 
no Brasil, mas também valorizam o local 
onde ocorrem: “Estamos acompanhando 
e participando de um torneio que, da-
qui alguns anos, poderá ser tornar um 
evento muito representativo no calendá-
rio do tênis mundial. Hoje em dia, com 
certeza está entre os melhores do Brasil. 
No quesito organização, acessibilidade, 
infraestrutura, já é uma competição que 
não fica para trás de nenhuma outra. E 
ver todo esse movimento acontecer em 

por Adriana Buzelin
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tênis

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 mergu-
lhadora tetraplégica mineira 
registrada pela HSA. É criado-

ra da Revista Digital Tendência Inclusiva e encara 
batalha pela inclusão social. 
Site pessoal: http://www.adrianabuzelin.com 
Site da revista: www.tendenciainclusiva.com.br

BH é muito gratificante para nós mineiros. 
Não bastasse a satisfação pessoal, profis-
sionalmente é uma baita oportunidade de 
pontuarmos no ranking da ITF sem termos 
gastos com translado e hospedagem como 
normalmente temos, o que para o esporte 
especializado no Brasil ainda é um entrave 
para seu desenvolvimento e popularização 
do esporte como um todo.” 

Ao todo, o Butija Wheelchair Tennis Cup 
2015 distribuiu mais de 2.500 dólares em 
premiação. Confira abaixo a lista de cam-
peões, separados por categorias: 

MEN (chave masculina) -
Carlos Santos 
MCO (chave masculina de consolação) 

- Adalberto Rodrigues 
MD (chave masculina de duplas) - 

Daniel Rodrigues e Carlos Santos 
WOMEN (chave feminina) -
Natalia Mayara 
WDO (chave feminina de duplas) - 

Natalia Mayara e Rejane Candida 
QUAD - Ymanitu Silva 
QDO (chave masculina de quad duplas) 

- Carlos Muñoz e Pablo Araya 
JUNIOR - Fabio Bernardes 

Para o Parapan de Toronto 2015, temos 
representando o Brasil, os seguintes atletas: 
Carlos Santos (Brasília/DF), Daniel Rogri-
gues (Belo Horizonte/MG, cujo treinador é 
Léo Butija); Natália Mayara e Rejane Cândi-
da (Brasília/DF, cujo treinador é Raphael de 
Oliveira Moraes). Mais informações em BH, 
pelo e-mail: contato@butijatennis.com.br.

Parabéns aos atletas e treinadores. Esta-
mos na torcida por vocês ! 

mais eficiente

Pessoas com deficiência 
também são atores !

E
m 19 de agosto é comemora-
do o dia do Artista de Teatro. 
Segundo a história, foi por vol-
ta do século VI A.C., na Grécia, 
que surgiu o teatro durante as 

festas em homenagem ao deus do vinho, 
do teatro e da fertilidade. Os espetáculos 
eram representados por duas máscaras: 
a da tragédia e a da comédia, que são o 
símbolo do teatro.

Ao saber sobre a história do teatro, 
constatamos que os modelos foram que-
brados e novos movimentos foram iniciados. E por que não com 
pessoas com deficiências ?

Celise Melo, 45 anos, atriz, em 2000, montou uma peça especial 
de teatro: “O Feitiço na Floresta”, com seus alunos com deficiência. A 
ideia que nasceu na sala de aula ganhou os palcos dos teatros, feiras de 
reabilitação e da Virada Inclusiva de São Paulo. “Como sempre acreditei 
no poder da música, do teatro e na capacidade do ser humano, criei 
textos e músicas especiais com o tema da inclusão para eles atuarem”.

Foi com esse pensamento que a atriz Daniela Caldeira, 40 anos, 
montou a  Trupe Rodapé em 2006. ‘‘Pesquisando formas de atuação 
profissional em Arte para a pessoa com deficiência neuromotora grave, 
encontrei no Teatro essa possibilidade. Convidei pessoas específicas e 
começamos o trabalho de capacitação e montagem. A trupe tem 20 
pessoas, com e sem deficiência”.

Bruna Barros, 26 anos, com Paralisia Cerebral, atriz da Trupe Rodapé, 
foi aluna da Oficina de Teatro da Daniela, quando frequentava um Cen-
tro de Reabilitação. “Fazíamos peças para apresentar no final do ano, 
fui gostando e percebendo que tinha esse dom dentro de mim”. Ela e 
outros 8 atores tiveram seu talento merecidamente reconhecido. Com 
mais de 200 apresentações e com documentos que comprovaram toda 
a trajetória da trupe, esse trabalho foi reconhecido pelo Sindicato dos 
Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversão de São Paulo (SATED) e 
esses atores foram considerados aptos ao exercício formal da profissão, 
recebendo o registro profissional SRTE (antigo DRT).

Daniela sonha com o dia em que a classe teatral reconheça os ato-
res da Trupe Rodapé como colegas de trabalho. Com a remuneração 
sistemática do elenco. Com uma sociedade que acredite e olhe além 
da cadeira de rodas e das limitações.

por Samara Del monte

Samara Andresa Del Monte 
é  jornalista, idealizadora da Revista Mais 
dEficiente, tem paralisia cerebral, é cadeirante, 
se comunica com símbolos bliss e escreve no 
computador usando capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com
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O 
local é tradicional na capital 
paulista para a prática do es-
porte radical: nos fins de se-
mana, quase sempre é possível 
ver muita gente descendo por 

cordas em plena avenida Sumaré, uma das 
mais conhecidas de cidade, localizada na zona 
oeste paulistana. E muitos cadeirantes também 
desfrutam da experiência que os leva por 28 
metros, desde o alto do viaduto até embaixo. 

A ideia de experimentar com os atendidos 
no Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
IV M’Boi Mirim, localizado no bairro Jardim 
Herculano, na zona sul, surgiu do encontro 
entre o fisioterapeuta Eduardo Luís Moreira e 
a equipe Rapel Friends Adventure R.A & Sem 
Limites. Um dos pacientes, Álvaro, que está 
em processo de reabilitação, se recuperan-
do de um AVE - Acidente Vascular Encefálico, 
sempre falava que queria “pular da ponte”. 
Quando descobriu do que se tratava, Eduardo 
foi conhecer o trabalho realizado e também se 
animou a praticar. Daí surgiu a ideia de levar 
outras pessoas atendidas no CER IV.

Alan Ferreira Mahseregian é o criador e 
responsável pelo grupo Sem Limite – www.
semlimite.com – e pratica esporte radical há 
20 anos: rapel, pêndulo humano, tirolesa, trilha, 
exploração de cavernas, mergulho, cachoeira, 
rafting, paraglider, paraquedismo e tudo mais 
que envolva emoção e adrenalina. A primeira 
vez que orientou rapel para cadeirantes foi no 
ano 2000, no mesmo local, quando percebeu 
um rapaz numa cadeira de rodas observando e 
o convidou para descer. A experiência, segundo 
ele, foi emocionante para todos os presentes.

“O maior medo das pessoas que fazem 
pela primeira vez é realmente a altura e 
também a leveza do equipamento, que é 
feito de alumínio, e  a cadeirinha que é 
confeccionada em fita. Quando eles tocam 
o equipamento percebem que é muito leve, 
mas toda cadeirinha tem uma resistência de 
3 a 4 toneladas e o equipamento de alumí-
nio aguenta de 2.200 até 3.500 kg. Todo 

A emoção de praticar rapel
contagia cadeirantes

úlceras por pressão, 
pois o equipamen-
to utilizado pode 
complicar as lesões. 
Doenças cardíacas 
preexistentes e sem 
acompanhamen-
to de especialistas 
também entram na lista de contraindicação. 

Todos os praticantes assinam um termo 
de responsabilidade e são monitorados os 
sinais vitais e condições emocionais para a 
descida. “Já estamos planejando pelo menos 
um encontro mensal para que os cadeirantes 
possam praticar o rapel”, conta o responsável, 
depois de três eventos realizados. No encon-
tro ocorrido em maio último, participaram 
também cadeirantes do basquete em cadeira 
de rodas da ADD - Associação Desportiva 
para Deficientes.

“É um lazer fácil, desestressante, seguro, 
saudável e apaixonante”, garante Alan. “Posso 
dizer, com toda certeza, que melhorou mui-
to a vida dos participantes, pois sentem-se 
incluídos e tiveram melhora na saúde, no 
psicológico, a autoestima retomada e  uma 
série de benefícios” conclui.

A julgar pelos comentários dos participan-
tes, ele tem razão: “ali foi muito mais do que 
uma superação. Foi vencer o meu medo com 
a mente e o coração querendo desistir. Além 
de me sentir mais forte, teve a adrenalina e 
diversão. Percebi que posso fazer o que eu 
quiser”, disse Adailton Evaristo, de 57 anos. 

Daniela Seixas, de 34 anos, garante: “foi 
uma viagem ! Nunca tinha vivido uma expe-
riência parecida ! Foi muito bom, apesar do 
medo que deu quando comecei a descer, 
mas depois foi só curtir a paisagem e voltar 
para os braços da minha filha chorona”.  No 
dia 8 de agosto foi marcada uma nova ati-
vidade de rapel aberta para cadeirantes, no 
mesmo local, na avenida Sumaré, às 13h. 
O evento é beneficente e os organizadores 
pedem a doação de fraldas geriátricas.

equipamento é importado e certificado”, 
garante o instrutor.  

Eduardo explica que a própria palavra 
rapel, em francês, significa chamar ou re-
cuperar, promovendo inclusão através do 
esporte, sem significativas diferenças entre 
a prática do cadeirante e do andante. “O 
rapel vertical para cadeirantes permite uma 
liberdade em relação à cadeira, potencia-
liza os locais para prática do esporte, tais 
como pontes ou prédios. Como benefício 
postural direto em suspensão, o cadeirante 
tem a possibilidade de realizar o endirei-
tamento entre a cabeça, o tronco e seus 
membros, sem auxílio de terceiros”, explica 
o fisioterapeuta.

Em tese, de acordo com o fisioterapeuta, 
qualquer cadeirante, seja qual for o nível 
de lesão, pode praticar o rapel, desde que 
monitorado por equipe especializada na 
prática do esporte, tendo como contra in-
dicação direta, pacientes em tratamento de 



Agenda de cursos:

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 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VENDAS 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ATENÇÃO 
MONTADORAS DE VEÍCULOS E CONCESSIONÁRIAS

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

Inscreva-se pelo site:

www.abridef.org.br

RIO DE JANEIRO /  RJ – OAB
AGOSTO - DIA 25/08

RECIFE / PE 
SETEMBRO - DIA 23/09

GOIÂNIA / GO
OUTUBRO - DIA 21/10 

PORTO ALEGRE / RS
NOVEMBRO - DIA 25/11
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Trabalhando para mudar o setor para melhor !

A 
ABRIDEF vem trabalhando incansavelmente, desde 
sua fundação há 5 anos, para fomentar o setor de 
Tecnologia Assitiva no Brasil, mudando o cenário 
da indústria, comércio e serviços, profissionalizan-
do, fazendo a aproximação política e buscando 
melhores condições para o fomento da pesquisa, 

desenvolvimento, produção e comercialização dos produtos de TA, 
e sempre com o foco de oferecer uma melhor qualidade de vida 
para o usuário, o consumidor com deficiência. Esse é o legado da 
entidade, que nasceu como única organização patronal no segmen-
to de Tecnologia Assistiva no Brasil e que já é referência, inclusive 
sendo reconhecida internacionalmente pelos órgãos da Europa e 
EUA. Pouco tempo de vida, mas muito trabalho, e que não para !

É muito importante que a sociedade saiba o que a ABRIDEF 
faz. Não só os empresários, empresas e entidades associadas, mas 
toda população com deficiência, mobilidade reduzida, familiares 
e os profissionais do setor, ligados de uma forma ou de outra, ao 
grande universo da TA em nosso País. Por isso, buscamos sempre 
passar aqui neste espaço, uma espécie de agenda dos aconteci-
mentos e mobilizações da ABRIDEF durante os últimos meses. 
Afinal é bom saber que existe uma entidade preocupada e traba-
lhando pelos setor.

Em junho muita coisa aconteceu !

Logo no início do mês, tivemos a reunião de diretoria da ABRI-
DEF na sede da Secretaria Estadual da PcD, no bairro da Barra 
Funda, zona oeste da capital paulista, na sala que nos é sempre 
gentilmente cedida para abrigar nossos encontros mensais quan-
do solicitamos. 

Neste dia, a cúpula diretiva da ABRIDEF se reuniu a fim de dis-
cutirmos e iniciarmos mais alguns projetos de suma importância 
para todo o setor. O primeiro assunto abordado veio através da 
visita do Analista Técnico da ABNT – Sr. Álvaro Almeida – que nos 
apresentou em sua totalidade a estrutura necessária para que a 
ABRIDEF se torne,  de uma vez por todas, a entidade mantene-
dora do Comitê Brasileiro 040 – mais conhecido como CB-40 
– da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em resumo, este 
comitê visa a normalização no campo da Acessibilidade  como um 
todo,  atendendo aos preceitos de Desenho Universal, estabele-
cendo requisitos que sejam adotados em edificações, espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, meios de transporte, meios 
de comunicação de qualquer natureza, e seus acessórios, para 
que possam ser utilizados por pessoas com deficiências das mais 
diversas e toda a população de um modo geral. 

Entendemos, como entidade patronal, que este é um impor-

por Ire Masano e Tarcísio Bahia

tante passo para o setor. A ABRIDEF é hoje a entidade mais ca-
pacitada para assumir este tarefa, com a expertise dos nossos 
associados, temos a certeza que faremos um grande trabalho 
à frente deste comitê e de todas as comissões provenientes 
dele. Para a ABNT, nossa entidade, pela seriedade e expertise, 
traz a segurança e a agilidade necessárias para o sucesso dos 
trabalhos. 

O segundo assunto tratado na reunião de diretoria foi o pla-
no de trabalho que será adotado pela ABRIDEF, junto com o es-
critório de Relações Governamentais contratado pela entidade, 
com o objetivo de realizarmos trabalhos mais assertivos com 
relação às nossas demandas em Brasília/DF, tanto no Congres-
so, como nos ministérios, órgãos reguladores e agora também, 
junto à Frente Parlamentar e com a Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência. Para isso, contamos com 
o apoio do Dr. Luiz Ricardo – ex-chefe de gabinete da deputada  
Mara Gabrilli – membro do escritório contratado, que nos suge-
riu em tempo, algumas estratégias iniciais, como:

- Identificar os Stakeholders do setor para a ABRIDEF
- Monitorar o Risco Regulatório 
- Iniciar e construir de forma profissionalizada um relaciona-

mento institucional 
-  Consolidar a identidade institucional da ABRIDEF junto aos 

organismos de governo

Após uma longa discussão e troca de ideias, concordamos 
com os tópicos apresentados e partimos para a parte operacio-
nal, tendo em vista que é de crucial importância nos solidificar-
mos cada vez mais em Brasília/DF, junto ao governo federal, 
pois somente assim, faremos nosso setor ter voz e vez de fato 
e de direito. Saímos da reunião de diretoria com uma lição de 
casa: estudarmos a LBI – Lei Brasileira da Inclusão – que até 
aquele momento ainda não havia sido sancionada pela presi-
dente Dilma – e também avaliarmos os tópicos traçados pelo 
nosso advogado.

Ainda em junho, no dia 16, fomos convidados para parti-
cipar do lançamento 
da feira EQUIPOTEL 
2015, e de um pro-
jeto específico que 
acontecerá dentro 
desse, que é um 
dos maiores even-
tos do mundo no 
setor hoteleiro, rea-
lizado no Brasil no 
mês de setembro 



próximo. Em parceria com a Reed Exhi-
bitions Alcântara Machado (organizadora 
da feira), o IDT-CEMA, ABNT e ABIH,  nós 
da ABRIDEF, fomos convidados a partici-
par da EQUIPOTEL, onde será disponibi-
lizado um espaço de 250 m2 para que 
os visitantes possam vivenciar unidades 
habitacionais, espaços de gastronomia 
e de lazer, com o conceito Internacional 
de Desenho Universal, e adoção das nor-
mas técnicas da ABNT, cujo objetivo é 
permitir o acesso aos ambientes, produ-
tos e serviços por todas as pessoas, inde-
pendentemente de características físicas 
e sensoriais.

Enxergamos nesta ação uma impor-
tante maneira de demonstrar aos empre-
sários e profissionais dos setores da ho-
telaria, gastronomia e turismo em geral, 
que é possível aliar design de qualidade, 
acessibilidade, sustentabilidade, tecno-
logia assistiva e respeito à diversidade 
humana com baixo investimento, agre-
gando assim novos nichos de marcado. 
A feira acontecerá entre os dias 14 – 17 
de Setembro no pavilhão de exposições 
do Parque Anhembi. E os produtos e 
equipamentos apresentados nesse Es-
paço de Acessibilidade dentro da mostra, 
serão de empresas associadas à ABRI-
DEF. Nosso presidente, Rodrigo Rosso, 
representou a entidade no lançamento 
oficial do Espaço na sede da organização 
da EQUIPOTEL, com representantes de 
todas as organizações envolvidas.

No dia seguinte, nos fizemos presen-
tes também na ABNT, na comissão de 
Acessibilidade nos Transportes Públicos. 
Quem representou a ABRIDEF foi nossa 
diretora, Dra. Ire Masano, que também 
nos representou no dia 24, na TV Câma-
ra, participando de uma entrevista sobre 
Tecnologia Assistiva, com o jornalista Ro-
berto Rios, no programa Diversidade.

Neste mesmo dia, aconteceu em Curi-
tiba/PR, o Treinamento/Curso de Vendas 
Especiais, voltado aos profissionais de 
concessionárias e montadoras de auto-
móveis, ministrado pela ABRIDEF, com 
nosso presidente, Rodrigo Rosso, nossos 
associados da Lyon Despachante e Cave-
naghi, e também com o consultor espe-
cializado no tema, Renato Baccarelli. Cer-
ca de 28 profissionais de todo o estado 

do PR, representando várias marcas, fi-
zeram o curso e saíram muito satisfeitos.

Julho foi marcado por audiência 
pública em Brasília/DF !

Fruto já do trabalho de Relações Go-
vernamentais que a ABRIDEF vem tra-
çando a partir desse segundo semestre, 
de forma mais profissional, aconteceu no 
dia primeiro de julho, em Brasília/DF, no 
auditório 7 da Câmara dos Deputados, 
uma Audiência Pública sobre a “Deso-
neração da cadeia produtiva de órteses, 
próteses, cadeira de rodas e tecnologia 
assistiva”.

A ABRIDEF foi a entidade representa-
tiva do setor, convidada para representar 
não só o setor produtivo, mas também 
os interesses das próprias pessoas com 
deficiência nessa questão tão importan-
te e primordial para o futuro da TA em 
nosso País. 

No dia, foram até a capital federal nos 
representar na audiência, nosso presi-
dente – Rodrigo Rosso – que fez parte 
integrante da mesa, ministrando uma 
apresentação sobre a incidência de im-
postos na cadeia produtiva de Tecnologia 
Assistiva, juntamente com nosso ex-di-
retor de Relações Institucionais, Marcos 
Freitas, dando suporte ao tema. 

A Audiência Pública foi solicitada pe-
los deputados federais Mandetta e Mara 
Gabrilli, que compõe a Comissão recen-
temente criada. Em meio a muitas ex-
planações sobre incidência de impostos, 
burocracias e sobre o mercado como um 
todo no Brasil, foi sugerida pela ABRIDEF 
a necessidade IMEDIATA de se criar um 
GRUPO DE TRABALHO dentro da Comis-
são de Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, para elaboração de um 
Plano de Metas nesse sentido. 

A ABRIDEF, enquanto entidade repre-
sentativa da indústria, comércio e servi-
ços de Tecnologias Assistivas em nosso 
País, acredita que essa medida permitirá 
a superação de um obstáculo histórico: a 
falta de diálogo entre os órgãos regulado-
res, as entidades produtivas, as casas le-
gislativas e a população com deficiência. 
Fizemos o nosso papel... Agora vamos 
aguardar a posição da Comissão, que 

pelo visto, acatou nossa reinvindicação, e 
a convocação para o Grupo de Trabalho.

No mesmo dia, foi o lançamento do 
curso de Pós-Graduação em Gestão Es-
tratégica em Diversidade e Inclusão do 
Instituto Mauá de Tecnologia, em São 
Paulo/SP. E a ABRIDEF também se fez 
presente, com sua diretora Dra. Ire Ma-
sano. No evento também estavam a Dra. 
Linamara Battistella, Secretária dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência do Estado 
de São Paulo, além de Tuca Munhoz, da 
secretaria da Pessoa com Deficiência da 
Prefeitura de São Paulo, e Fábio Uzunof, 
coordenador do curso.

No dia 13 de julho, a ABRIDEF par-
ticipou a convite do INMETRO, em sua 
sede no Rio de Janeiro/RJ, da 1ª Reunião 
de Formalização da Comissão Técnica de 
Cadeiras de Rodas. A atuação do INME-
TRO no desenvolvimento de programas 
de avaliação da conformidade é caracteri-
zada por um processo amplo e participa-
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tivo de todos os segmen-
tos envolvidos, buscando, 
assim, uma maior trans-
parência. Para garantir as 
diretrizes citadas acima, o 
INMETRO institui Comis-
sões Técnicas (CT) que 
assessoram o Instituto no 
desenvolvimento destes 

programas, formadas por entidades representativas das partes interes-
sadas, no caso a ABRIDEF, de forma a existir equilíbrio de interesses, 
imparcialidade, sem predominância de qualquer interesse particular. 

No INMETRO, fomos representados pelo nosso vice-presidente, 
Gino Salvador e por Valério Câmara, nosso diretor técnico, juntamente 
com um técnico enviado pela nossa empresa associada, a Otto Bock, 
Paulo Henrique. Na ocasião, ficou definido, num primeiro momento, 
que seria disponibilizada uma RAC para que pudesse ser analisada e 
criticada por todos, a fim de minimizar e corrigir possíveis erros. Este 
documento foi disparado para todos os associados ABRIDEF que tem 
em seu objetivo de negócios as cadeiras de rodas, onde solicitamos 
suas opiniões e sugestões de melhorias no texto, tornando assim o 
processo extremamente transparente e democrático. 

No dia 22, mais uma vez, com muito sucesso e participação em mas-
sa de representantes de montadoras e concessionárias de veículos das 
mais diversas marcas, foi realizado pela ABRIDEF, o Curso/Treinamento 
de Vendas Especiais. Desta vez, o curso aconteceu em São Paulo/SP, 
no auditório da Cavenaghi, na sede da empresa, na zona oeste da capi-
tal. Estiveram presentes cerca de 35 profissionais, representando várias 
marcas. 

Durante todo o ano de 2015, a ABRIDEF está percorrendo várias 
regiões do País, capacitando os vendedores de concessionarias em 
como atender a Pessoa com Deficiência, desde sua chegada à loja 
(atitudinal), até o processo de formalização para aquisição de veículos 
com isenção de impostos. O curso também apresenta os números do 
segmento, o perfil do consumidor com deficiência e seus familiares, 
fala sobre adaptações e isenções, e mostra ainda, ferramentas de ma-
rketing e vendas, para que os participantes tenham mais sucesso junto 
ao público e aumente suas vendas !

A repercussão desses treinamentos regionais está sendo muito grande, 
com as salas sempre lotadas e  os participantes satisfeitos com o conte-
údo apresentado pelos palestrantes. E falando em palestrante, no curso/
treinamento de São Paulo, a ABRIDEF levou uma atração a mais para os 
participantes. Foi a presença do palestrante e ex-jogador de futebol do 
Corinthians e Seleção Brasileira, Júlio Cesar de Souza, que hoje ministra 
palestras motivacionais em vendas para grandes corporações. Palestrante 
profissional, Júlio Cesar mexeu com os participantes, numa apresentação 
curta, de apenas 45 minutos, porém muito comentada por todos, ele tra-
tou de pontos importantes no atendimento e no perfil do profissional de 
vendas. Uma experiência bastante gratificante !

No dia 31, dando continuidade à reunião de diretoria feita em 

junho com o Dr. Luiz Ricardo, de Relações Governamentais, 
voltamos a tratar do assunto LBI – Lei Brasileira da Inclusão – 
agora com a mesma já devidamente sancionada. Assim, devi-
do à importância do tema e a urgência dos fatos, convocamos 
toda nossa diretoria novamente para uma reunião específica 
sobre o tema LBI.

Nessa reunião, nosso advogado nos apresentou todos os 
pontos e artigos da LBI, detalhando ponto a ponto os temas 
mais relevantes para nossa entidade e onde podemos e de-
vemos trabalhar mais enfaticamente junto aos órgãos gover-
namentais. Também foram apresentados e avaliados os vetos, 
que foram poucos. 

Estudamos juntos a estrutura da LBI, como está formatada, 
os artigos importantes e de grande relevância para a associa-
ção, tudo apresentado pelo Dr. Luiz Ricardo. Tomamos nota 
de pontos importantes da Lei, traçamos estratégias para um 
inicio imediato sempre focando o setor como um todo, neste 
processo definimos que é de crucial importância a participação 
de todos os nossos associados, uma vez que a ABRIDEF os 
representa, sua opinião deve-se fazer presente cada vez mais.

Assim, saímos da reunião com a incumbência de fortale-
cermos a criação do Grupo de Trabalho em Brasília/DF sobre 
a desoneração fiscal: assunto primordial e IMEDIATO. Além de 
também, programarmos uma reunião geral e aberta a todos os 
associados, apresentando a todos a LBI e suas minúcias, pontos 
importantes e vetos, para que todos aqueles que fazem parte 
da ABRIDEF e que ajudam a construir o nosso setor, estejam 
por dentro de tudo que está acontecendo no cenário brasileiro 
de Tecnologia Assistiva e na vida da pessoa com deficiência. 

A LBI é um marco, porém, tem 6 meses a partir de sua 
aprovação para entrar em vigor de fato. Ou seja, a partir de 
janeiro de 2016 ela já é LEI... e como tal, quem não cumpri-
-la, estará sujeito a ser punido. Nossos associados precisam e 
devem saber mais sobre a LBI e a ABRIDEF, como entidade re-
presentante do setor, tem o dever de orientar seus associados 
a respeito de um assunto tão importante e que pode mudar 
definitivamente o destino do Brasil e de milhares de pessoas 
com deficiência. É assim que a ABRIDEF trabalha: com ética, 
transparência e em favor do setor, da pessoa com deficiência e 
de seus associados. Juntos, fazendo a diferença !

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

Tarcísio Bahia é Gerente executivo da 
ABRIDEF.



aconselhamento

Alimentação: gestante
e mãe com deficiência...

C
onforme nosso encontro na 
edição passada, vamos con-
tinuar a conversar com  você, 
mãezinha com deficiência. 
Como já falamos: “você não 

está doente e sim em estado gestacional”. 
Hoje o assunto é “alimentação” ! 

Como já orientamos, uma gestante 
deve comer “de tudo”. Claro, com bom 
senso e cautela. O importante nesse pe-
ríodo de espera é alimentar-se bem. Faça 
sopas que sustentam e nutrem o neces-
sário,  por exemplo: de ervilha, lentilha, 
sopa de feijão, grão de bico, feijão branco, 
canja, sopa de legumes etc... e não se 
esqueça, que sempre tem as “comadres” 
para dizer: “agora você deve comer por 
dois...”. Prestem atenção mamães: essa é 
uma informação falsa !

Por mais que você coma, é após a 
diluição dos alimentos ingeridos que irão, 
apenas algumas gotas, percorrer o cordão 
de alimentação - “cordão umbilical” - que 
irá sustentar adequadamente o seu bebê.

Você pode até comer uma feijoada... 
uma macarronada, uma buchada que 
seja... mas somente após a separação in-
terna e “miraculosa” do nosso organismo, 
é que ele vai levar ao bebê o que for de 
melhor (em líquido) para o seu sustento. 

O mesmo sistema ocorre com a in-
gestão de frutas, verduras, doces, líquidos  
etc... Sabem ? As pessoas mais antigas 
(mãe, avós, a sogra, tias etc), alimentavam 
a gestante e depois parturiente, com uma 
quarentena (40 dias) somente com canja 
de galinha... Mas, nunca esquecendo, que 
as galinhas eram criadas geralmente em 
casa, com alimentação natural do terreno, 
milho sem agrotóxicos e por ai afora... Hoje 
isso não mais ocorre dessa forma. Come-
mos hoje frangos congelados e muitos 
outros  alimentos também congeladíssi-
mos e, nem se sabe o quanto é bom ou 
ruim. Por isso,  ajude seu organismo com 

uma alimentação saudável nessa fase da 
sua vida, com uma alimentação leve e 
nutritiva. Portanto, coma frutas da época, 
beba sucos que você mesma prepare. Use 
frutas e não “polpa”. Faça e tome sucos de 
melancia, pêra, maçã, morango... mesmo 
o limão, existe uma gama de variedades. 
Não se esqueça da água, ela ajuda o bom 
funcionamento dos rins, oxigena nossa 
circulação, elimina as toxinas e a sede. 

Vou aproveitar a deix, e passar para vo-
cês um chá, que pode ser tomado quente 
ou gelado. Experimentem:

Em 1 litro de água fervente, coloque a 
casca de 1 maçã, 1 colher de chá de erva 
doce e 1 colher de chá de cravo da índia. 
Coloque também 1 pedacinho de canela 
em pau, 1 colher de chá de camomila, 1 
colher de sopa bem cheia de chá mate, 
açúcar a gosto e umas gotas de limão.

Ferva tudo isso junto por 3 minutos. 
Desligue o fogo e deixe até esfriar. De-
pois  coloque na geladeira. Sirva o chá 
quente ou gelado, como refresco. Além 
de ser delicioso é medicinal, e não tem 
contra indicação. É bom para problemas 
gástricos, estomacais, enxaqueca, retenção 
de urina, entre tantas outras indicações.

Lembre-se: você não deverá exagerar 
ao se alimentar. Procure à noite, tomar 
sopas, sucos, chás de maçã (use sua 
casca), de pêra, folhas de morango, erva 
doce, camomila etc.... há muita variedade. 
As vitaminas poderão ser acompanhadas 
de 1 ou 2 fatias “finas” de pão, torradas, 
bolachas. Você é que ira se policiar e usar 

seu bom senso, sempre pensando em seu 
bem estar e no de seu bebê. 

Qualquer dúvida, fale com o profissio-
nal que acompanha seu Pré Natal, peça 
sugestões e se precisar tomar algum me-
dicamento, seu médico precisará saber 
como você se suste. 

Nunca se esqueça também, de cami-
nhar (isso vale também para a mamãe 
cadeirante, por exemplo... por quê não ?). 
Mas sem grandes esforços. Tomar um 
pouco de sol até as 10hs da manhã. Man-
ter seu corpo saudável, irá fazer do seu 
tempo de espera uma tarefa feliz, que 
será compartilhada com seu companheiro, 
que irá curtir junto com você essa chegada 
TÃO  FELIZ !!! 

Deixei essa parte da alimentação, de 
propósito, para o final desse artigo. Afi-
na,  tenho certeza que todas as pessoas 
gostam, e muito, de balas, doces, bolos, 
sorvetes e...   do danadinho do chocolate ! 
Que delícia... gostoso e um bom alimento, 
mas: “coma com muita moderação” ! Em 
demasia ele pode causar: infecção intesti-
nal, diarreia e até desidratação. Claro, não 
estou dizendo com isso, que você, futura 
mãezinha, está proibida terminantemente 
de comer “um” pedaço de chocolate. Veja 
bem, eu disse “um pedaço”... generoso, 
porém, “pequeno”. Até recomendo a você 
comer sim, umas duas  vezes na semana. 
Se achar que é pouco, então deixo você 
escolher o melhor para os dois. Mas pense 
sempre no seu bebê.

Cuide-se bem e você terá um bebê 
saudável e uma criança feliz !!!

por Célia Buratto

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.
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A aluna, cantora e atriz Andréia 
teve apoio da família !

M
inha amiga 
e aluna An-
dréia Alves 
Lima, de 28 
anos, teve 

uma infância foi muito feliz e 
normal, brincou na rua com seus 
amigos e a família sempre pro-
porcionou tudo sem limitações. 
Ela nunca ouviu a frase “Você não 
pode fazer isso”!

Andréia tem deficiência visu-
al parcial, sua mãe teve rubéola 
durante a gestação e a menina 
nasceu com catarata congênita 
nos dois olhos, nistagmo - que é 
uma patologia que causa o movi-
mento involuntário dos olhos - e 
hipermetropia.

Foi operada no HC do olho 
direito para retirar a catarata e 
salvaram 20% da visão, e o olho 
esquerdo não pode ser operado. Depois de alguns anos, foi  transferida para a Lara-
mara, onde fez tratamentos oftalmológicos, pedagógicos e treinamento com lupas. 

Desde criança gostava de cantar e sabia em japonês os temas de abertura de sé-
ries que adorava, como Flashman e Jaspion, mas começou a cantar pra valer aos 17 
anos, no coral da ADEVA, onde está até hoje sob a regência de Júlio Battesti, que é 
seu padrinho de música. Eu, a professora Celise (Celelê), sou sua madrinha também 
na parte teatral.

Ela estudou até o ensino médio, fez cursos de informática e biodança na ADEVA,  
inglês e espanhol no instituto Open Door. Quando subiu pela primeira vez, comigo, 
profissionalmente no palco, no final de 2014, disse que sentiu a sensação mais mara-
vilhosa do mundo, e sinceramente arrasou interpretando muito bem a bruxa Maldade 
que é a prima da bruxa Mavel, no teatro Ruth Escobar em São Paulo/SP. Depois nos 
apresentamos juntas novamente cantando no palco da Reatech 2015, há vídeos no 
canal celeleeamigos e Celelê Musicoterapia. 

Andréia faz aulas de dança de salão na escola Passos e Compassos e 
aulas de teatro comigo, onde pode se expressar e interpretar alguns personagens.
Pretende fazer oficina de percussão e outra de radionovela no CADEVI, mas confessa 

que seu sonho é gravar um CD e ainda cantar muito. 
Saiba mais no Facebook: Andreia Alves cantora  - ou no email:  

dedestar.dv@hotmail.com

Celise Melo (Celelê) 

é cantora, compositora, atriz, autora, educadora, musicoterapeuta e é sucesso de 
público e crítica há 22 anos.
www.celeleeamigos.com.br   musicoterapia@celeleeamigos.com.br  
Facebook: Celelê e Talili - Fan Page Facebook: Celelê                              

por Celise Melo (Celelê)
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A Arte de Pensar 
Negativamente

A Arte de Pensar Negativamente já 
ganhou versões para o teatro em países 
como Alemanha e República Tcheca e 
chegou em julho ao Brasil, trazida ao pal-
co do Espaço Parlapatões, região central 
da capital paulista, pela Cia Teatro Sem 
Censura. Com direção de Fabricio Cas-
tro, a história trata sobre um homem que 
passou recentemente pelo trauma de ficar 
paraplégico e se tornou uma pessoa amar-
gurada agindo contra todas as regras do 
pensamento positivo. Embora os persona-
gens centrais sejam cadeirantes, o tema 
da peça é o confronto entre pensamento 
positivo e pensamento negativo, lançan-
do assim uma reflexão sobre como cada 
um enfrenta os próprios problemas. Na 
peça, a adaptação à vida com cadeira 
de rodas não tem sido fácil para Rui, um 
homem que ficou paraplégico recente-
mente e, a partir do acidente que levou 
ao trauma, tornou-se uma pessoa amar-
gurada. Ele usa de todo seu negativismo 
para lidar com esta nova realidade, motivo 
pelo qual sua esposa, Ingrid, convida um 
grupo de apoio, liderado pela terapeuta 
Lori e outras 4 pessoas para ir à sua casa 
pregar regras do pensamento positivo, 
nas quais se amparam fielmente. Com 
este enredo e um pouco de sarcasmo, 
a peça leva a uma reflexão sobre como 
cada um enfrenta os próprios problemas, 
confrontando as regras do pensamento 
positivo e da boa disposição de maneira 
lúcida e realista, apostando sempre na 
profundidade absoluta. A peça nos reve-
la que mesmo aquelas pessoas sempre 
otimistas também perdem a linha em si-
tuações extremas. A peça esta em cena 
até 8 de agosto. Vale conferir !

nota



homenagem

O 
mês de junho marcou a 
morte de duas pessoas 
que dedicaram suas vidas 
à inclusão e defesa dos 
direitos das pessoas com 

deficiência. No dia 2, nos deixou Messias 
Tavares de Souza, pernambucano de Vi-
tória de Santo Antão/PE, morreu em con-
sequência de uma infecção generalizada. 
Tetraplégico desde 1974, quando aos 34 
anos sofreu um acidente em um mergulho 
mal calculado, Souza que era funcionário 
do Banco do Brasil, teve a oportunidade de 
fazer parte de sua reabilitação na Inglaterra.

Em 1976, foi contatado por alguns in-
tegrantes da ADM - Associação dos Defi-
cientes Motores e começou a participar da 
organização, compondo a diretoria. Pos-
teriormente, foi convidado para integrar 
a FCD - Fraternidade Cristã de Doentes 
e Deficientes, da qual foi coordenador 
regional em 1978, e nacional. Em 1978, 
participou das discussões  sobre a Emenda 
N° 12, o primeiro texto constitucional para 
pessoas com deficiência, aprovado antes 
da Constituição de 1988. Em 1981, presi-
diu o 1° Congresso Brasileiro de Pessoas 
Deficientes e o 2° Encontro Nacional de 
Entidades de Pessoas Deficientes, realizado 
em Recife/PE. Foi coordenador da ONEDEF  
- Organização Nacional de entidades de 
Deficientes Físicos no Brasil, na gestão de 
1986 a 1988. A partir dessa representação, 
foi o responsável por levar para Brasília/DF 
as reivindicações das pessoas com deficiên-
cia para a Assembleia Constituinte.

Foi ainda  presidente do Conselho Es-
tadual dos Direitos das Pessoas com De-
ficiência de Pernambuco e representante 
no CONADE - Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa Portadora de Deficiência, 
da APABB - Associação de Pais e Amigos 
de Pessoas Portadoras de Deficiência dos 
Funcionários do Banco do Brasil, e integrou 
o Instituto Interamericano de Deficiência e 
Desenvolvimento Inclusivo.

Em 2009, deu uma longa entrevista ao 

Movimento da pessoa com deficiência 
perde dois de seus grandes ativistas

livro “História do Movimento Político das 
Pessoas com Deficiência no Brasil”, organi-
zado pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República - Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, lançado em 2010. Ao 
término, deixou sua expectativa e desejo: 
“há necessidade de uma mobilização social 
para pressionar os governantes para que 
uma quantidade muito boa de subsídios le-
gais e normativos seja colocada em prática. 
E, então, se isso se fizer, as nossas cidades 
e o nosso País serão inclusivos”.

 
Pioneira na reabilitação 
profissional

 No dia 21, vítima de um câncer, tam-
bém nos deixou a ativista paulista Carmen 
Leite Ribeiro Bueno, uma das pioneiras 
no desenvolvimento da reabilitação profis-
sional de pessoas com deficiência, ligada à 
Sorri Bauru e Sorri Brasil, organizações que 
ajudou a criar e desenvolver. 

O consultor Romeu Sassaki relembra 
um pouco da trajetória da amiga: “conheci 
Carmen em 1978, quando ela morava em 
Bauru/SP e era professora de psicologia 
na então Faculdade Educacional de Bauru 

(FEB). Eu havia viajado para aquela cidade 
a convite do sociólogo americano Thomas 
Frist, superintendente da Sorri Bauru, que 
ele acabara de fundar por conta da expe-
riência dele no campo da pesquisa em 
hanseníase (os primeiros pacientes da Sorri 
Bauru foram pessoas com hanseníase). 
Thomas e Carmen, juntamente com mais 
dois psicólogos da FEB, estavam projetando 
a criação de um curso de especialização 
em Aconselhamento de Reabilitação e me 
envolveram no projeto”, conta Romeu.

Como um dos destaques da Sorri Brasil, 
implementou o Teatro de Bonecos – “A 
Turma do Bairro” – uma  experiência para 
informar e divertir, visando a quebra de 
barreiras. Os bonecos de pano são ma-
nipulados por atrizes que interagem com 
o público e abordam personagens com 
todos os tipos de deficiência, adaptando 
cada apresentação conforme o ambiente 
em que estão atuando.

Como homenagem à Carmen, o gru-
po se apresentou na comemoração do 
aniversário de 24 anos da Lei de Cotas, 
na Secretaria  de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo.  

Carmen foi ainda presidente do CEAP-
cD - Conselho Estadual para Assuntos da 
Pessoa com Deficiência, em São Paulo, e 
teve uma expressiva atuação na defesa da 
Lei de Cotas. Foi a criadora da Rede Entre 
Amigos de Informação sobre Deficiência, 
via internet, com o objetivo de disponibili-
zar informações, orientação e encaminha-
mento para crianças e adolescentes com 
deficiência e seus familiares, através de 
parcerias entre várias instituições.

A secretária de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo,  Lina-
mara Rizzo Battistella, também lamentou o 
falecimento de Carmen: “que as sementes 
plantadas pela Carmen, em solo fértil, conti-
nuem a gerar frondosas e frutíferas árvores, 
fazendo florescer, a cada dia e em cada um, 
a consciência da inclusão. Descanse em 
paz... continuaremos seu trabalho por aqui”.
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Modelo: Caroline Marques - 34 anos - Paraplegia 

Make: auto-maquiagem com apoio da consultora 

de beleza Glaucia Andreia/Mary Kay 

Locação: Landicar - Especializada em veículos 

nacionais e importados 

Fotos: Kica de Castro  





PAINEL BLUEMETER COM
COMPUTADOR DE BORDO

EXCLUSIVO SISTEMA
Honda ULTRa SEAT

TRANSMISSÃO CVT CÂMERA DE RÉ
MULTIVISÃO

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 Fit 2016 
até sua garagem.

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas 
sem prévia notificação. Garantia de 3 anos sem limite de quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. 
Assistência 24h. Consulte a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de im-
pressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real do veículo, servindo apenas como referência. 
Consumo de combustível (km/l) para o Honda Fit 1.5 CVT: 8,34 km/l (etanol) e 12,27 km/l (gasolina) em ciclo urbano 
(cidade) e 9,90 km/l (etanol) e 14,14 km/l (gasolina) em ciclo rodoviário (estrada). Classificação no Programa Brasileiro 
de Etiquetagem Veicular: A. Consulte a disponibilidade dos itens de acordo com as versões.
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