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uem faz o País, somos nós. O que conta são as nossas atitudes, nossa força de
vontade, garra, perseverança... a fé e o trabalho de cada um de nós. Acreditem.
Independentemente de “crises” econômicas e políticas, manifestações, corrupção,
alta do dólar, inflação, violência, zika vírus, impeachment ou não impeachment, acredite em
Você ! Acredite no Seu potencial e na força do seu trabalho ! Vá à luta, não desista, não desanime, não se entregue ao noticiário... não se deixe contaminar por tudo isso.
O ano de 2015 foi praticamente perdido para o nosso País, mas não necessariamente foi
perdido para nós. Aprendemos muito com tudo isso. Principalmente para aqueles de nós,
simples mortais, que não se deixaram abater e fizeram a sua parte passando de lado e não
se deixando atingir pela onda de pessimismo. O ano de 2015 foi duro sim, difícil, mas passou. E quem soube “boiar” nesse mar de “crise”, pode ter até se arranhado um pouco, mas
chegou até aqui.
O mesmo, dizem os mais otimistas, acontecerá com 2016. Otimistas sim... porque os
pessimistas estão pregando o arremedo do caos. Portanto, como sou otimista e acredito
que podemos – nós – fazermos a diferença por nossa conta, acho que 2016 realmente
será um ano bem parecido com 2015 no que diz respeito ao cenário político e econômico
sim... Mas e daí ?!? Vamos sofrer por antecedência e morrer sem lutar ? De jeito nenhum !
Se passamos, bem ou mau, por 2015, passaremos também por 2016... e com mais facilidade,
até porque, já estamos “ensinados”. Aprendemos com o ano que passou... agora, fica mais
fácil nos moldarmos ao novo ano que teremos, já com as experiências vividas. Depois que
acostumamos, sempre dói menos. E todas as dificuldades nos servem sempre de lição para
um amanhã mais proveitoso.
Como sempre digo: se Deus nos dá um limão, vamos agradecer e fazer dele uma bela
e saborosa limonada ! Se nos fecha uma porta... procurem, persistam, sempre acharemos
uma ou mais janelas. Depois da tempestade, sempre vem o sol... é sempre assim, sempre
foi, sempre será. São nas “crises” que muitos de nós encontramos “oportunidades”. Temos
que ser inteligentes e sempre aprender com elas. Aprender e aplicar... tanto durante a “crise”,
como continuar aplicando depois dela. Esse é o segredo.
Temos que ter discernimento e enxergar 2015 como um ano de “reaprendizado”. Um
“intensivão” em várias áreas de nossas vidas e para o Brasil também. Já passamos por tantas
outras “crises”... essa é diferente eu sei. Mas vamos passar por ela também.
Se chegamos até aqui é porque passamos na prova. Em 2016, vamos continuar fazendo
nossa parte, aplicando o que aprendemos – em casa, no trabalho, na vida – e sem esmorecer,
sem depender de política, governo ou desgoverno... dependamos apenas e tão somente de
nós. Das nossas crenças, do nosso esforço, da nossa persistência e do nosso talento. Todos
temos muitos ! E Lembrem-se: nós somos maior do que tudo isso que está acontecendo...
somos nós quem fazemos o Brasil. Temos o poder em nossas mãos, de ganhar ou perder.
Só depende de nós. Atitude !
Que Deus nos abençoe e que 2016 seja um grande ano na vida do Brasil e de Todos nós !!!

“Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes; porque
Deus mesmo disse: Nunca te deixarei, nem te abandonarei”
Hebreus 13.5
twitter.com/revista_reacao

facebook.com/reacaorevista
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Deborah Prates
Advogada há mais de 20 anos, quando ficou cega em 2006, Deborah Maria Prates Barbosa se reinventou. Hoje ela é uma
batalhadora dedicada ao movimento da pessoa com deficiência e à causa da “Acessibilidade Atitudinal”, expressão que dá
nome ao seu livro lançado em outubro. Articulista da Revista Reação há cerca de 5 anos, está presente em praticamente todas
as mídias e com sua voz ativa e contundente, vem fazendo da militância seu projeto de vida

N

ascida em Jacarezinho/PR,
Deborah mora no Rio de
Janeiro e tem uma filha,
Alice Mabel, que estava
com 12 anos na época,
quando ela precisou tomar corticoides
para um pulmão afetado, mesmo tendo
glaucoma. “Filha, você prefere uma mãe
morta ou uma mãe cega ?”, conta que
perguntou a advogada para sua pequena
menina. A resposta dela foi de que preferia uma mãe cega. Em 15 dias, devido
ao aumento exagerado da pressão ocular
provocada pelo tratamento, Deborah Prates perdeu totalmente a visão.

Em 2008, uma viagem aos Estados Unidos
rendeu seu futuro e inseparável companheiro,
o cão-guia Jimmy. Foi com ele que apareceu
pela primeira vez na imprensa e teve a certeza
que sua vida seria lutar contra a discriminação
em relação às pessoas com deficiência. Era
2009 e Deborah participaria de uma matéria
na TV sobre o trabalho de Jimmy. Ela marcou
com a equipe de reportagem no Fórum Central
do Rio de Janeiro, mas, para sua surpresa, o
cachorro foi impedido de entrar pelo desembargador que era presidente na época. Foi uma
grande confusão, outros veículos de imprensa
se interessaram pelo caso e posteriormente
Jimmy foi aceito. Ela entrou com uma ação de
reparação por danos morais que demorou mais
de 5 anos tramitando mas, no final, conseguiu
ser indenizada.
Hoje ela faz palestras por todo o País, é
membro de várias comissões da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), tanto em nível
federal como no Rio de Janeiro, do Instituto
dos Advogados Brasileiros (IAB), onde
foi a primeira advogada com deficiência a tomar posse em 172 anos da
instituição, faz vídeos no YouTube,
já apresentou um programa de
rádio por 2 anos e até se candidatou a vereadora em 2012.
Ativista, advogada e multimídia,
vamos conhecer um pouco mais
do seu trabalho, sua vida e
seus projetos.

Revista Reação - Você acaba de lançar
um livro com suas crônicas, chamado
“Acessibilidade Atitudinal”, expressão
que tem sido sua bandeira há muitos
anos. Como você define esse conceito ?
Deborah Prates - Defino a Acessibilidade
Atitudinal como o acesso ao interior do homem.
Eis a imensurável e inenarrável dificuldade.
Como adentrar nesse inacessível endereço ?
Atos podem ser comandados. Tudo o que está
do lado de fora do homem pode ser ordenado.
Uma alta patente pode ordenar aos seus comandados, por ilustração: Soldados, marchem !
À ordem, segue-se o ato. Porém, a mesma
autoridade não tem o poder para ordenar: Soldados, sejam solidários, amem ! Com o livro,
provo ao leitor exatamente isso. Penetrar na
reserva humana chamada sentimento é que
são elas. No meu livro, sirvo-me das minhas
crônicas com o fim de dar fundamento ao leitor
acerca do viver das pessoas que integram os
grupos sociais vulneráveis, de maneira a levá-lo a rever a cruenta história que a civilização
escreveu, especialmente sobre as pessoas com
deficiência. É forçoso se colocar no lugar do outro para avaliar as situações. Para esse exercício,
mister se faz encarnar o papel do outro, melhor
explicando, encontrar a ética. Cada um de nós,
individualmente, tem que assumir, intuir, o verdadeiro conceito de inclusão, qual seja: incluir
é PROCESSO de construção de uma sociedade
igual para todos.
RR - Antes de você ficar cega, qual
era sua experiência com pessoas com
deficiência ?
DP - Nenhuma. Não tinha nenhuma pessoa
com deficiência no meu rol de amizades, nem
próximas, nem remotas. Jamais imaginei ser
atropelada pela cegueira. Se tivesse conhecido
a Acessibilidade Atitudinal quando era pessoa
sem deficiência, indubitavelmente teria agregado forças para um Brasil mais acessível. É por
isso que repito em minhas palestras que: antes
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da deficiência eu era uma “enxergante” cega;
hoje sou uma cega “enxergante” !
RR - De lá para cá você acredita que
a situação mudou ?
DP - Houve melhoras substanciais desde
aquela época ? Não. Estou certa de que a situação em nada mudou. As pessoas com deficiência
ainda não compreenderam que os costumes não
são inocentes, tampouco as leis são a solução
para a real inclusão. Como advogada também
senti dificuldades para entender o porquê das
leis não serem cumpridas nesse Brasil. Passei
a estudar dia e noite e evoluí para a seguinte
resposta em forma de pergunta: Direito, onde
está e para que serve ? Para as pessoas com
deficiência o Direito está na melhor legislação
do planeta. E, lamentavelmente, para nada serve,
vez que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal
(STF) a cumpre ! A conscientização, a educação,
só virão com a implementação da Acessibilidade
Atitudinal. E queremos mais leis e mais leis. Se
metade das leis vigentes fossem cumpridas esse
Brasil já seria o paraíso ! As mudanças hão que começar por nós. Urge assimilarmos o pensamento
de Mahatma Gandhi: “Sejamos nós a mudança
que queremos ver no mundo.”
RR - É notório seu interesse pela comunicação, escrevendo aqui nesta revista
há tanto tempo, mantendo um Blog e
uma página ativa no Facebook, tendo
apresentado um programa de rádio e
participado de inúmeras reportagens e
documentários sobre a pessoa com deficiência. Qual a contribuição que você
pode dar nesse sentido ?
DP - Qual o meu legado, depois do desem-

barque, para esta e para as gerações futuras ?
Penso que para mim pouco ou quase nada farei.
Contudo, tenho, enquanto ser humano que sou,
uma obrigação com as futuras gerações. Sei o
peso e a intensidade da dor do preconceito
e seguida discriminação, razão pela qual não
quero que os futuros humanos passem por
essas horríveis experiências. Assim, o meu trabalho é o de retirar pedras depositadas sobre as
sementes que não tiveram a oportunidade de
germinar por estarem espremidas. Sinto que a
atmosfera é propícia e as sementes começam a
brotar. Caberá às gerações futuras regar e tratar
dessas plantações, cientes de que nos jardins
também nascem ervas daninhas, as quais deverão ser arrancadas, aniquiladas, para que não
prejudiquem a rebentação das boas flores. Eis
o meu singelo legado fincado na Acessibilidade
Atitudinal. Com o homem tratado, as demais e
necessárias acessibilidades brotarão. Logo, creio
em todo tipo de diálogo, comunicação.
RR - Você comprou uma grande briga
em prol dos advogados cegos para que
pudessem peticionar em papel e não apenas por meios eletrônicos. Como foi essa
luta e em que pé está a situação ?
DP - Voltamos à pergunta: Direito, onde
está e para que serve ? A partir de 18 de dezembro de 2013, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), açodadamente, obrigou os advogados brasileiros a falar com o Judiciário apenas eletronicamente. Ignorou, solenemente, o
Artigo 9 da nossa Convenção, bem como o
planetário Consórcio W3C (que dita as regras de acessibilidade para a web) e a própria
Recomendação 27/2009, na qual orienta os
Tribunais subordinados que retirem todas as
barreiras que possam obstaculizar as pessoas com deficiência a usufruírem das mesmas
oportunidades concedidas aos humanos sem
deficiência. Mandou o CNJ aos brasileiros o
seguinte recado: Façam o que eu recomendo,
contudo, não o que eu faço ! Ante a inobservância do Consórcio W3C os leitores de tela
dos cegos nada podiam ler. Inconformada com
a discriminação foi que ingressei junto ao CNJ
com uma medida administrativa para voltar a

peticionar em papel até que a acessibilidade
fosse feita, na qual solicitei, em caráter, antecipatório, igual pedido. Em resposta, o então
ministro Joaquim Barbosa negou o pedido e
ainda ordenou que o processo fosse arquivado, já que havia outro semelhante da autoria
da OAB. Fundamentou Barbosa que eu não
havia lhe dado qualquer motivo que lhe amparasse o pedido. Ora, com a inconstitucional
Resolução 185, o CNJ simplesmente BANIU
a advogada Deborah Prates da advocacia, já
que ficou impedida de, com independência e
liberdade, patrocinar quaisquer causas. Desse
modo, perdeu seu trabalho e, consequentemente, perdeu seus alimentos, sua dignidade e
sua honra. Após essa catástrofe, Barbosa ainda
afirmou que nada aconteceu à advogada ! O
Ministro Ricardo Lewandowski recebeu-me em
seu gabinete, quando tive a honra de sustentar
o cumprimento da nossa Convenção. Posteriormente, em ação de mandado de segurança
que ingressei, deferiu pedido liminar para que
eu voltasse a peticionar em papel, até que o
PJ ficasse acessível. Essa demanda está em
curso no STF. Hoje faço parte de um grupo de
trabalho no CNJ que tem por objetivo corrigir
as falhas do sistema. Os trabalhos duram mais
de ano, sem que exista uma data para seu
lançamento.
RR - E o Jimmy ? Como ele mudou sua
vida ? Por que continua tão difícil aqui no
Brasil o acesso a um cão-guia ?
DP - Bem, Jimmy Prates veio num momen-
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to espinhoso da minha vida. Optei por um olho
quadrúpede na quinzena que denominei O
APAGAR DAS LUZES. Nesse consciente final da
visão corri para o Instituto Benjamim Constant
em busca de socorro, melhor explicando, atrás
de vaga em curso de mobilidade, a fim de
aprender a arte de usar uma bengala. Recebi
um não do tamanho do impacto que estava
atravessando ! Não havia vaga no curso a começar, tampouco havia previsão de novo. Como
não havia vaga ? Então, um ser humano tem
que marcar data para ficar cego ? Comecei a enxergar o Brasil na questão social e logo conclui
ser a cegueira opcional a pior delas. Consegui,
nos dias de momentos de folga de um instrutor,
que me fossem ministradas seis aulas de bengala. Entendi que havia perdido completamente

a noção do espaço aéreo. Eu começava com
a bengala num canto direito e logo terminava
na extremidade esquerda. Passei a andar pelas
diagonais da vida. Compreendi que a bengala
era tão cega quanto eu, pelo que não tive
dúvida em batalhar por um cão-guia. Fui à luta
e, na decolagem para Nova Iorque, percebi o
sabor da minha primeira vitória rumo a uma
qualidade de vida melhor. Trouxe Jimmy Prates.
Um ser iluminado, singelo, solidário... verdadeiramente um “pessocão”. Deixei de andar na
diagonal ! Não mergulhava mais os meus pés
nas poças d’água ! Deixei de ser a coitada da
ceguinha ! Com muita honra recebi e assimilei o
título: A MULHER DO CACHORRO. Tenho para
mim que num casamento o dia a dia é fator
de sérios desgastes em qualquer relação. Já o
meu cotidiano com Jimmy é melhor e melhor.
Na primeira hipótese, a cada dia estamos mais
perto do fim. Na segunda, a cada dia estamos
mais perto da sublimação, porque a dupla (cão-

-guia e usuário) vai se adaptando mais e mais.
Não faz muito que li em uma mensagem:
“Recomendações ao seu esposo Jimmy!”
RR - Depois do lançamento do livro,
quais são seus planos ?
DP - Estou na metade do meu segundo livro,
intitulado “Condomínio Brasil”. Será uma segunda parte do “Acessibilidade Atitudinal”, com outra
abordagem, enfoque. Quero provar à sociedade
que uma cidade acessível, de longe é só para
as pessoas com deficiência. Ao contrário, serve
para toda a gente inteligente brasileira ! Lamentavelmente precisamos do bendito dinheiro.
Assim, vou correr atrás de novo patrocínio, já
que acredito piamente ser o livro uma gigantesca
modalidade de dialogar com a sociedade de
uma forma lúdica. À vista disso, creio no livro
como meio de levar a acessibilidade atitudinal
por esse mundão. Estamos caminhando e sem
medo de encontrar a felicidade !

Preenchaseusdadosabaixoeenvieseupedidoparaoendereçoacima
sua
Adquira
016
agenda2

1 (uma) agenda 2016 / R$ 36,00
4 (quatro) agendas 2016 / R$ 124,00

Suaagendapessoal
diáriacomassuntos
ligadosàpessoa
comdeﬁciência

2 (duas) agendas 2016 / R$ 67,00

3 (três) agendas 2016 / R$ 98,00

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

Ovaloracimaassinalado,deveráserdepositadonaCaixaEconômicaFedral,AgênciaNº668,ContaPoupançanº37.852-0
Nãoseesqueçadeanexaraoseupedidoocomprovantedepagamento.Apostagemjáestáinclusa.
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Foco no cliente
como diferencial

“Com o cenário econômico desfavorável para o nosso país, o ano de 2015
foi um ano de enfrentar barreiras”, sintetiza Filipe Rikimaru, diretor de ensino/
comercial da Javarotti. “Como qualquer
empresa, encaramos algumas dificuldades,
porém houve esforço e comprometimento

grandes para que o nosso principal foco, o
cliente, não fosse afetado.”
Apesar das adversidades, a Javarotti trabalhou “sempre com o objetivo de manter
a qualidade e a excelência de atendimento,
nosso principal diferencial no mercado”, continua Rikimaru. “E acreditamos ter alcançado
de maneira eficiente e satisfatória essa meta.”
As perspectivas para o próximo ano no cenário econômico e político do país continuam
incertas.
“Entretanto, pretendemos adotar a mesma estratégia utilizada em 2015: uma autoescola dedicada em serviços e assessoria para
pessoas com deficiência, com o principal foco

na excelência do atendimento especializado.”
A Javarotti detectou que, no segmento PCD,
não houve grandes fatos e alterações relevantes na área automobilística. “Esperamos
que esse segmento desperte um interesse
maior dentro das novas melhorias que serão
discutidas no ano de 2016.”

Maus-tratos contra pessoas coM Deficiência intelectual: isso não poDe ser algo que você e

Todos os dias, crianças e jovens com Deficiência Intelectual sofrem vários tipos de violência e violações de direito. Entre os
negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. Talvez você ainda não saiba, mas um simples olhar de des
verbal já podem ser considerados atos de violência. Principalmente se a pessoa tem mais dificuldade de compreender o que a
defender. É importante notar que estes pequenos gestos de violência podem significar que algo de mais grave está acontecen
fechados e denuncie. A APAE DE SÃO PAULO, em parceria com a rede de proteção à infância, oferece apoio social e psicológico
sofrem violência, à família e ao agressor. Com a sua ajuda, vamos fazer uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva.

apoio:

stá acostuMaDo a ver.

mais comuns estão: abandono,
prezo e desdém ou uma ofensa
contece com ela para poder se
do. Por isso, não fique de olhos
às crianças e adolescentes que

para Denunciar:

181 ou 100

ou procure o conselHo
tutelar Do seu MunicÍpio.

Projeto “Defendendo Direitos
e Enfrentando a Violência”.
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coluna especial

por Romeu Kazumi Sassaki

Desenvolvimento sustentável
inclusivo
PARTE 2
2 - RESPOSTAS À REDUÇÃO DO RISCO DE
DESASTRES NATURAIS
Para a ONU, as estatísticas mostram que:
“O índice de mortalidade de pessoas com deficiência
em populações envolvidas em situações de desastres
naturais é de 2 a 4 vezes mais alto, comparado com o
das pessoas sem deficiência. Pessoas com deficiência são
atingidas desproporcionalmente em desastres naturais
e situações de emergências devido à inacessibilidade
das operações de resgate (incluindo abrigos, tendas e
distribuição de alimentos) e dos esforços de reabilitação.”
Foram previstas a proteção e a segurança das pessoas
com deficiência nestas situações, como aponta o artigo 11
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:
“Em conformidade com suas obrigações decorrentes
do direito internacional, inclusive do direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos
humanos, os Estados Partes tomarão todas as medidas
necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem
em situações de risco, inclusive situações de conflito
armado, emergências humanitárias e ocorrência de
desastres naturais.”
E relembra a ONU que “Diversos estudos mostram
que incluir as necessidades e vozes de pessoas com
deficiência em todas as etapas do processo de gestão de desastres naturais, e especialmente durante o
planejamento e a preparação, pode reduzir significativamente sua vulnerabilidade e aumentar a eficácia
da resposta e dos esforços de recuperação governamentais. Os esforços de reabilitação e reconstrução
precisam ser inclusivos e responsivos às necessidades
de todas as pessoas, incluindo passoas com deficiência, mas também devem incluir a participação de
pessoas com deficiência a fim de garantir que seus
direitos e necessidades são respeitados.”

3 - CRIAÇÃO DE AMBIENTES FAVORÁVEIS DE
TRABALHO
Este subtema trata do direito ao trabalho como um direito
humano fundamental. Reconhece a ONU que, “com frequência, pessoas com deficiência não são consideradas
para o emprego por causa das percepções negativas
quanto à habilidade delas em contribuir ou do alto custo para se fazer adaptações à deficiência delas ou dos
locais de trabalho inacessíveis.”
Mas, também confirma enfaticamente que, “quando os
empregadores adotam medidas para identificar e eliminar barreiras ao emprego, à promoção e à retenção
de pessoas com deficiência, eles implementam uma
cultura organizacional baseada em práticas justas que
salvaguardam e permitem às pessoas com deficiência
serem tratadas com dignidade e respeito e desfrutarem
iguais condições de trabalho.”
A ONU chama a atenção para as tecnologias disponíveis e
as medidas que podem ser adotadas para criar ambientes de
trabalho que sejam abertos, inclusivos e acessíveis a fim de
permitir que pessoas com deficiência participem plenamente
e contribuam aos locais de trabalho.
PRINCÍPIOS DO ESPAÇO ACESSÍVEL
Romeu Sassaki, 2015
Princípio 1: Onde a pessoa sem deficiência acesso livre
tem, a pessoa com deficiência deverá tê-lo também.
Princípio 2: Onde o desenho universal ainda é um hiato,
o Princípio 1 será aplicado de imediato.

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e presidente da
Associação Nacional do Emprego Apoiado
E-mail: romeukf@uol.com.br
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Um futuro diferente no acesso à informação,
ao lazer, à cultura e ao entretenimento.
Conheça a Steno do Brasil !
A Steno do Brasil têm orgulho de trazer
em sua história as marcas que o tempo
não pode apagar. São mais de 20 anos
desenvolvendo produtos baseados em
novas tecnologias, soluções e tendências,
voltados principalmente, para as pessoas
com deficiência. Tornando-se uma empresa singular em seu constante compromisso
com a acessibilidade.
Precursora dos sistemas de legenda
oculta (Closed Caption) e Audiodescrição
no País, foi responsável pela inserção da tecnologia nos Tribunais de Justiça dos Estados
de São Paulo e Rio Grande do Sul em 1994;
tornou-se a empresa pioneira na América
Latina, ao transmitir o primeiro jornal televisivo do País com legenda oculta, o Jornal
Nacional, da Rede Globo; desenvolveu a
Teoria da Estenotipia na língua espanhola,
largamente utilizada em países como Chile,

Argentina e Estados Unidos; no ano 2000
apresenta a narrativa para televisão (atualmente denominada Audiodescrição), para
a comunidade das pessoas com deficiência
visual; em 2004 começa a ser desenvolvido
o primeiro ‘ASP’ (Provedor de Aplicativos e
Serviços) para transcrição de áudios/vídeos
via internet, denominado StenoVoice®; em
2006, a Steno desenvolve o Rádio Texto,
primeiro rádio para pessoas com deficiência
auditiva; na feira da Reatech, demonstra o
sistema pioneiro Mobi LOAD®, que permite
ao usuário com deficiência auditiva, acompanhar o texto individualmente em qualquer poltrona do auditório, em tempo real,
nos idiomas português, inglês ou espanhol.
Com grande adesão dos setores privados e governamentais, nosso portfólio de
produtos tem como objetivo a formação
e compartilhamento de ideias e práticas

para solucionar problemas e estimular a
inovação. Conheça um pouco mais os produtos do Grupo Steno e contribua para a
construção de um futuro diferente.

Sistema Mobi LOAD® permite acessibilidade para pessoas com deficiências auditivas
e/ou visuais em teatros, cinemas e auditórios.

Faça parte da “tribo” que proporciona acessibilidade.
O Mobi Load® foi criado para proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva e/ou visual.
Trata-se de um sistema que fornece legendas em texto, Libras (língua de sinais) e Audiodescrição
(narração oral) das cenas exibidas, em tempo real e em diversos idiomas.
Esse serviço é transmitido por meio de um dispositivo com tela LCD e haste ajustável.
Por se adaptar a qualquer tipo de poltrona, o equipamento pode ser utilizado em locais públicos,
como teatros, cinemas, auditórios e outros centros de apresentações de palestras e convenções.
Proporciona conforto, privacidade e mobilidade ao espectador.
A peça “Tribos”, com Antônio Fagundes, já levou o espetáculo para mais de 31 localidades no Brasil
e mais sete cidades em Portugal, utilizando a tecnologia MobiLoad® para audiodescrição e legenda,
chegando a reunir, em uma única sessão, 500 espectadores com deficiência auditiva e visual.

Conteúdo do dispositivo apenas ilustrativo.

Agregue valor ao seu espetáculo disseminando informação, cultura e entretenimento.
Fale com a gente. E promova acessibilidade para todas as tribos.

www.steno.com.br
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Estratégia e qualidade
para crescer !
Casa Ortopédica investe em novos fornecedores e produtos
para suprir demanda e se destacar no mercado
O ano de 2015 trouxe seus desafios
para a Casa Ortopédica, que usou estratégias bem definidas para conseguir bons
resultados, especialmente em relação
às cadeiras de rodas motorizadas. “Esse
produto é uma das espinhas dorsais do
mercado no momento. Passou a ser possível para o usuário, devido a uma soma
de fatores: o preconceito em relação a
esse equipamento já não acontece mais,
houve melhora em linhas de crédito e
financiamentos específicos nos últimos
anos, além de um grande aumento na
variedade de marcas e, com isso, a melhora da qualidade e da confiabilidade
no produto”, explica Luciano Santos,
proprietário.
Ele analisa que há 10 anos adquirir
uma cadeira de rodas desse tipo era “irreal”. Com o aumento da renda de uma
parcela da população, o valor passou a
ser mais acessível, além da maior oferta
de linhas de crédito e do fornecimento
por parte do Sistema Único de Saúde
(SUS). “Desmistificou-se o preconceito, as pessoas usam mais, nas ruas, no
shopping, ela abrange um público muito
maior”, continua Santos.
Porém, esse movimento trouxe dificuldades específicas no fornecimento.
A demanda continuou a crescer e, com
problemas cambiais e de inadimplência
por parte do Governo – maior comprador – criou-se um gargalo produtivo. “Há
um descompasso no mercado entre a
rede de produção e a de fornecimento”,
resume. Por isso, a busca por novos fornecedores foi um dos principais esforços
ao longo do ano, para continuar a suprir o
mercado, que ainda possui demanda não
atendida. “Foi necessário estocar muito mais para continuar a oferecer esse
produto à pronta entrega”, relata Santos.

Para ele, o diferencial é conseguir oferecer uma estrutura com planejamento
de estoque, levando em conta o prazo
produtivo e o fluxo de demanda. “Isso é
uma tendência para 2016. O mercado
hoje é diferente, o cliente é mais exigente
quanto ao prazo, até porque ele precisa.”
Se o ritmo de lançamentos foi contido
em 2015, o ano de 2016 promete novidades importantes para PCD. “Um guincho de transferência está próximo de ser
lançado, assim como um andador postural infantil e uma cadeira motorizada para
obesos”, revela o proprietário. A empresa

vai continuar investindo, criando planos
mais flexíveis de pagamento e trazendo
inovações ao mercado. “Sabemos das dificuldades econômicas, mas continuamos
tendo pessoas que precisam de nós.”
Outro diferencial de negócio é a atenção especial ao site, ferramenta de e-commerce com explicações detalhadas,
vídeos e grande variedade de modelos.
“É uma consultoria para o cliente conhecer os produtos”, analisa Santos, que
acredita na importância de oferecer “um
serviço de alto nível para um público que
nem sempre recebe isso”.

A importância da família.

Luciano e sua esposa Fernanda.
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Especialização em PcD
garante crescimento !

A Renault possui 319 concessionárias no Brasil e 63 destas, são chamadas de PRO+, por possuírem área de
atendimento exclusiva com showroom
e equipe treinada especificamente para
o atendimento a PcD. Essas concessionárias também realizam as vendas a
frotistas e taxistas. Junior Campos, gerente de vendas diretas PRO+ da Max
Renault, conta que os vendedores são
especialistas também em soluções de
mobilidade, quando os veículos para
PcD necessitam de modificações específicas. O cliente recebe todo o suporte
e pode levar o carro novo já modificado
da concessionária.
Campos afirma que o mercado de
PcD na Renault cresceu 28,5% em

2015, apesar de uma queda geral nas
vendas de automóveis. Ele acredita que
isso aconteceu graças ao aumento da informação sobre isenções: “é o que está
impulsionando esse mercado”, diz. Mas,
para isso, é preciso ter seus diferenciais
e a Max Renault investe nesse sentido.
O gerente explica que, em uma compra normal, o vínculo com o vendedor
acaba quando a venda é concretizada.
“No PRO+, o contato permanece durante
todo o tempo de posse do carro”, continua Campos. Dentro desse programa, o
cliente tem facilidades como maior rapidez
nas revisões, maior estoque de peças e
prioridade no agendamento. “Para o ano
que vem, queremos investir muito em
PcD e já começamos com a nova unidade
em Pinheiros, com equipes já treinadas.”
O treinamento, aliás, faz parte da filosofia da Max Renault, com cursos direcionados e participações frequentes
em eventos do setor da pessoa com
deficiência. Um dos objetivos é que a
equipe esteja sempre bem preparada
para prestar uma consultoria completa ao
cliente sobre suas possibilidades de obter
isenções. Além disso, a Max Renault mantém parcerias com despachantes para
realizar todo o processo de aquisição do
automóvel e também para a obtenção de
carteira de motorista – que é oferecida
gratuitamente aos compradores.
Contribui para o desempenho da rede
uma “forte parceria” com o Banco Renault, com taxas especiais subsidiadas
pela montadora. Os produtos de maior
sucesso no nicho PcD são Duster e
Fluence, carros completos e com opção
de câmbio automático. “A perspectiva
para 2016 é boa, temos expectativa de
aumento igual ou superior em relação às
vendas de 2015”, finaliza Junior Campos.

Preços, condições
e atendimento
que você merece!

Financiamento
Banco Renault
inclusive para
não condutor

Max Renault Marginal Tietê

Av. Embaixador Macedo Soares, 1401
Lapa, São Paulo - SP
Tel: (11) 3469-9000

MASTER Renault pronta para atender à nova
LEI BRASILEIRA DA INCLUSÃO

Providenciamos sua isenção gratuitamente.
Consulte veículos a pronta entrega!

Max Renault Marquês

Av. Marquês de São Vicente, 682
Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP
Tel: (11) 3674-0000

Max Renault Pinheiros
Rua dos Pinheiros, 1005
Pinheiros, São Paulo - SP
Tel: (11) 3064-8800
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Kibô-no-Iê

os novos caminhos da “Casa da Esperança”

F

undada em 1963 pela japonesa Koko Ichikawa, falecida em
2001, a Kibô-no-Iê, ou Casa
da Esperança, em português,
é uma entidade filantrópica
de assistência e amparo à pessoa com
deficiência intelectual, que hoje acolhe
em sua sede, em Itaquaquecetuba/SP,
cerca de 70 adultos, alguns também com
deficiência física.
Com o objetivo de promover autonomia, convívio familiar, inclusão social, saúde, educação, lazer e cultura, a casa planeja entrar em uma nova fase. “Estamos
estudando e nos estruturando para, além
do atendimento que é feito hoje, com
residência, oferecer à população um Centro Dia, onde as pessoas com deficiência
intelectual possam participar de diversas
atividades voltadas ao seu desenvolvimento e, ao final do dia, retornem às suas
casas e convívio familiar”, explica Thaís
Helena Hashimoto Jorge, coordenadora
de Comunicação e Captação de Recursos.
“O objetivo é expandir o atendimento,
beneficiar mais pessoas e trabalhar efetivamente para inclusão das pessoas com
deficiência na sociedade”, afirma ela.
Os moradores atuais possuem idades
variando entre 30 e 81 anos, encaminhados pelas próprias famílias, casas de aco-

lhimento e outras instituições ou órgãos
públicos. No momento, não existem vagas
abertas, mas há uma fila de espera de
interessados para ingressar na entidade.
A manutenção é feita por 40 diretores
voluntários, além de uma equipe de 107
funcionários, distribuídos entre o escritório,
na capital paulista, e na sede, em Itaquaquecetuba.
Além das tradicionais atividades terapêuticas, como consultas médicas e
dentista, os residentes participam de di-

versas tarefas e oficinas que trabalham
o desenvolvimento emocional, social e
físico de cada um, contribuindo com os
processos de construção, coordenação
motora, aprendizado, independência, convívio familiar e inclusão social.
“Durante o dia todo, divididos em grupos, ficam ocupados em suas tarefas, que
correspondem à necessidade de apoio,
potencialidade e gostos de cada um”, conta a coordenadora. Foi até estabelecida
uma parceria com a Secretaria de Esportes de Itaquaquecetuba/SP e Faculdades
Integradas de Guarulhos/SP: divididos em
grupos, os moradores vão até os locais
para aulas e exercícios em diversas modalidades.
Para manter toda essa estrutura, não
há convênios públicos. “Toda forma de
colaboração é muito importante para nós”,
garante a coordenadora, afirmando que
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os gastos mensais
com cada um dos
residentes ultrapassam os R$ 3 mil. As
famílias que podem,
colaboram, mas
apenas três conseguem atingir o valor total. O restante é
suprido por contribuintes, pessoas físicas
e jurídicas, que pagam valores diversos.
Uma atividade muito importante na
obtenção de recursos é a promoção de
eventos beneficentes, como chá, festa
junina, boi no rolete e, a mais conhecida
e tradicional de todas, que é a Festa do

Verde, que agora em 2015, chegou à sua
37ª edição. Realizada sempre no último
final de semana de setembro, é uma
confraternização da comunidade nipo-brasileira, com voluntários comandando
diversas barracas na área de gastronomia,
venda de flores e hortifrúti, além de shows
e bazar, entre outras atividades.
A instituição também se beneficia do
Programa Nota Fiscal Paulista. Quem quiser doar suas notas fiscais sem CPF pode
usar o aplicativo Kibô Notas (disponível
para Android) ou enviar uma foto do
cupom pelo Whatsapp para o número
(11) 99437-9681.
A entidade também aceita doações de
roupas, calçados novos ou usados em
bom estado, móveis ou eletrônicos em
funcionamento. O que não for aproveitado
na sede ou pelos residentes vai para o
bazar, cuja renda é revertida para a manutenção da entidade. Para saber mais sobre
a Kibô-no-Iê e como colaborar, entre no
site: www.kibonoie.org.br
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APADA e seu “Batuque de Surdos” à moda baiana !!!
A ideia do grupo surgiu em 2008 na
APADA - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia, uma
entidade sem fins lucrativos que promove
projetos de educação e também voltados
para capacitação profissional e inserção de
pessoas surdas no mercado de trabalho.
Fundada em 1992, desenvolve suas atividades com recursos obtidos por doações dos
associados, de convênios e de parcerias com
empresas em projetos específicos.
A banda “Batuque de Surdos” foi inspirada na banda Surdodum, de Brasília/DF.
O diferencial da APADA é que o grupo tem
apenas Surdos, diferente da fonte de inspiração, que possui surdos e ouvintes juntos.
Atualmente cerca de 20 crianças e adolescentes participam e tocam acompanhando
o ritmo através da vibração criada pelas ondas sonoras.
O grupo já fez diversas apresentações
em praças, eventos, escolas, viajando pelo
interior baiano e outros estados, além de
apresentações na televisão. Além disso, o
curta-metragem “Tum Tum – Som de Batuque”, protagonizado por um artista da banda,
o Surdo André Luis. O filme foi selecionado
para a Panorama Paulista e Mostra Infanto-Juvenil do 25º Festival Internacional de
Curtas-Metragens de São Paulo, em 2014.
Para 2016, a agenda já tem muitos eventos
programados.

Educação e trabalho
Não é só com música que a entidade tra-

balha. Tem, atualmente, cerca de 100 atendimentos no programa de educação e 400
no de inclusão no mercado de trabalho, por
meio de cursos e de acompanhamento em
empresas. Não existe limitação de idade para
os atendimentos e o acesso vem de demanda espontânea e por encaminhamento de
outras instituições públicas e privadas, tudo
gratuitamente. “No programa de educação,
além de possibilitar o acesso aos conteúdos
do currículo escolar formal, buscamos dar
oportunidade às crianças surdas, para que
possam adquirir e desenvolver a sua língua
o mais cedo possível – Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) – como primeira língua,
e aprender a língua
portuguesa, como segunda língua”, explica
Marizanda Dantas
Souza, fundadora da
entidade, atual presidente. O curso de LIBRAS também é oferecido para profissionais
e familiares.
Também são desenvolvidas atividades
de suporte ao trabalho pedagógico, como
oficinas de teatro, música/percussão, expressão corporal e artes visuais, aqui entendidas como formas de dar significado,
de educar e de ensinar no contexto cultural.
Um dos destaques é o projeto “Recontando
a literatura infantojuvenil em LIBRAS”, que
são oficinas teatrais reunindo os alunos surdos da entidade com os ouvintes de duas
escolas públicas.

No programa de empregabilidade, os
jovens são orientados, encaminhados e
acompanhados em empresas parceiras,
em Salvador/BA e região metropolitana.
A instituição tem como objetivo prioritário
atender aos assistidos em suas diversas
demandas, com a proposta de colocação e
permanência dos profissionais no mercado
de trabalho, através do “Projeto de Inclusão
da Pessoa com Deficiência no Mercado
Produtivo”.
“O maior desafio para a inclusão da pessoa surda no mercado de trabalho, está em
desmistificar e invalidar paradigmas, no que
tange à vinculação existente entre deficiência
e incapacidade, a fim de superar temores,
preconceitos e estereótipos que o imaginário coletivo e, consequentemente, algumas
empresas, sustentam, a respeito da surdez
e de outras limitações”, afirma a presidente.
Diante disto, o Serviço Social da APADA tem,
como pauta principal de ações, conscientizar
a sociedade sobre as potencialidades desses
jovens, e a necessidade de integrá-los ao
convívio social.
Há também um setor de audiologia, que
visa tornar acessível um serviço de qualidade, de forma gratuita ou com baixo custo à
população carente, diagnosticando perdas
auditivas através de exames específicos,
fornecendo laudo audiológico com tipo e
grau de perda auditiva para aquisição de
benefícios previstos em lei, bem como a
inclusão no mercado de trabalho.
Há várias maneiras de colaborar com
a entidade, patrocinando um projeto, tornando-se associado ou fazendo doações.
Os cupons fiscais emitidos em qualquer
cidade baiana também podem ser doados.
Mais informações em www.apada-ba.org.br.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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.

EXCLUSIVO SISTEMA
Honda ULTRa SEAT

TRANSMISSÃO CVT

Pela 11º vez, eleito o
melhor da categoria.

CÂMERA DE RÉ
MULTIVISÃO

PAINEL BLUEMETER COM
COMPUTADOR DE BORDO

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 impressão 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.

28

educação

Pernambuco realiza curso
de turismo para Down !

A

Secretaria de Turismo pernambucana realizou este
ano seu primeiro curso
de Informações Turísticas
especialmente dedicado a
pessoas com Síndrome de Down. Como
resultado, dois participantes conseguiram
estágio no Palácio do Campo das Princesas como monitores, recebendo turistas,
visitantes e o público escolar. “O objetivo
é que eles atendessem aos pré-requisitos
de escolaridade do programa de estágio.
A preferência foi para os que ainda não
tinham experiência na área de trabalho.
Nossa intenção é seguir apresentando os
participantes do curso para outros locais
de interesse turístico e incentivar a contração e inclusão social”, conta Daniela
Regueira Alecrim, diretora de Estruturação
do Turismo.
De acordo com a diretora, antes de
se conhecer a gestão da cadeia turística,
o conhecimento do destino é essencial.
“Queríamos incentivar nos participantes
a propagação do que há de turístico no
nosso estado, os ritmos, os sabores, as
paisagens, a cultura, as festas. Tudo feito com muita interação e descontração”,
afirma ela.
Foram três dias de atividades, com carga horária de 12 horas. O curso teve boa
procura, preenchendo todas as 25 vagas
por ordem de inscrição. Não houve uma
seleção específica, bastava apenas que
o participante pudesse desenvolver um
contato social mínimo até para o melhor
aproveitamento do curso. Não houve limite de idade ou escolarização, participaram
desde pessoas do ensino fundamental até
o superior completo.
A base das aulas foi o conteúdo ministrado para o treinamento dos atendentes
bilíngues das Centrais de Atendimento ao
Turista, contemplando as áreas de relações

humanas, interpessoais e oferta turística
do estado. O conteúdo foi adaptado para
um formato teórico interativo com ações
lúdicas e teatrais, contando também com
visitas técnicas em alguns equipamentos
turísticos de Recife/PE, como: o Paço do
Frevo, Cais do Sertão e o tradicional passeio de Catamarã. Daniela considera que
os participantes corresponderam bem ao
conteúdo e à proposta, conseguindo desenvolver uma interação com os colegas,
demonstrando suas dúvidas, curiosidades
e vencendo a timidez.
A ideia deu tão certo que a Secretaria
está prevendo a realização de um curso de
Recepcionista de Eventos, também para
pessoas com Síndrome de Down.
“O que conseguimos observar é que
falta conhecimento dos contratantes de
que esse público pode e tem capacidade
de se inserir no mercado de trabalho. Claro
que muitos terão suas limitações pessoais,
alguns serão mais comunicativos do que
outros, contudo a inclusão pode existir. A
formação é importante, ajuda principalmente no desenvolvimento cognitivo e
na interação entre os colegas de trabalho.
O ofício pode ser aprendido no dia a dia,
contudo, deve-se ter uma equipe preparada para receber a pessoa com Down,
uma equipe que coopere, ajude e oriente”,
acredita Daniela.
O projeto teve uma repercussão positiva que foi além dos limites de Pernambuco. A Secretaria recebeu ligações de outros
estados, como São Paulo, Minas Gerais
e Espirito Santo, além de Brasília/DF,
todos interessados em adquirir mais informações desta ação inédita. “Como resultado, já surgiram várias oportunidades de
engajamento do grupo em participação de
eventos e recepção em atrativos turísticos,
abrindo caminhos para o incremento da
inclusão social”, conclui a diretora.
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O pioneiro
A ideia de organizar o curso surgiu com
a contratação pela Secretaria de Bruno
Ribeiro, o primeiro turismólogo com Down
no Brasil. Ele inspirou a ideia de realizar
um curso exclusivo para essas pessoas.
Bruno é formado na Faculdade Santa Helena, depois de uma aula de introdução ao
turismo que assistiu na Faculdade Joaquim

Nabuco. Começou a se interessar pelo
assunto, prestou vestibular e se formou.
A trajetória de Bruno impressionou
alguns órgãos de imprensa que fizeram
matérias com ele, chamando a atenção
do secretário de Turismo, Esportes e Lazer,
Felipe Carreras, e do próprio governador
Paulo Câmara. Com isso, ele foi contratado
pela EMPETUR, empresa de turismo do
Estado. Bruno fala sobre sua experiência:
“Trabalho no setor de qualificação para
o turismo. Fui um dos coordenadores
do Curso de Informações Turísticas para
pessoas com Síndrome de Down. Realizo pesquisas sobre as associações de
pessoas com deficiência para futuros cursos, estou planejando junto com a minha
gestora e os servidores encarregados todo
o conteúdo e as dinâmicas. Também sou
responsável pela atualização dos currículos dos que participaram do curso, nosso
objetivo é encaminhá-los ao mercado de
trabalho”, afirma.
Bruno diz ainda, que gosta muito da

profissão e que a área é bastante ampla.
“Me interesso, principalmente, por lidar
com pessoas e desenvolver projetos de
capacitação”, finaliza.
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Inclusão como pilar de negócio
Profissionais com deficiência encontram na Deloitte uma
empresa preparada para recebê-los e valorizá-los de
acordo com sua capacidade de trabalho

A Deloitte implantou o Programa
DeloitteInclui com o objetivo de atender a três pilares. Um deles é “Ação
Social”, que, por meio da inclusão de
pessoas com deficiência na empresa,
visa ao desenvolvimento profissional,
pessoal e social, respeitando a diversidade e possibilitando autonomia e
autossuficiência das pessoas com deficiência.
O segundo pilar é “Negócios”, que
tem como objetivo manter o padrão
de excelência nos projetos realizados
pelas equipes da Deloitte, respeitando
as diversidades. O terceiro pilar é o de
“Cumprimento da Lei de Cotas” (Lei
N° 8.213/91), para atender a cota de

5% de profissionais com deficiência,
respeitando a legislação vigente.
Leandro Amaral, coordenador da
área de Diversidade da Deloitte, explica a importância dessa mudança na
empresa. “O trabalho é a identidade
do indivíduo. Para qualquer pessoa,
todo processo social se dá por meio
da atividade laboral e para as pessoas
com deficiência não seria diferente”,
afirma. “Apostar no trabalho de inclusão é garantir o espaço dessas pessoas
na sociedade e aproveitar uma força de
trabalho que tem muito para oferecer,
ou seja, é um ganho mútuo.”
Desde que o programa foi adotado,
a empresa registrou um acréscimo de
150% nas contratações de pessoas
com deficiência. O programa também
incluiu reformas nas instalações para
melhoria da acessibilidade, palestras
e treinamento de conscientização e
acompanhamento dos profissionais
com deficiência para seu desenvolvimento.
Pelo segundo ano consecutivo
(2014 e 2015), a Deloitte recebeu
uma menção honrosa do Governo
do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, por sua colocação entre as dez finalistas do Prêmio
Melhores Empresas para Trabalhadores
com Deficiência. A posição entre os
dez melhores foi resultado de uma boa
avaliação por parte da comissão julgadora nos quesitos de acessibilidade,
cultura organizacional, recrutamento
e seleção, gestão de pessoas com deficiência e protagonismo.

Programa DeloitteInclui
Conviver com as diferenças
é um grande aprendizado!
A força da diversidade é um dos nossos valores compartilhados que guia a forma
como construímos um impacto positivo e sustentável para os clientes, nossas
pessoas e sociedade.
Venha fazer parte do nosso time!
Inscreva-se em diversidade@deloitte.com.
Foto em destaque: Daniel Costa, profissional de Marketing da Deloitte.
©2015. Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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trabalho

por Carlos Aparício Clemente

É preciso agir para que a inclusão
profissional aconteça em 2016

Porcentagem de cumprimento
da Lei de Cotas

O

mercado de trabalho para
pessoas com deficiência
sofreu um duro golpe em
2015, juntamente com
a redução do trabalho
formal para os trabalhadores em geral.
Praticamente todos os jornais que acompanham a evolução da economia e seu
impacto no mundo do trabalho produziam
matérias no final do ano relacionando queda de empregos e queda do salário médio
dos trabalhadores brasileiros. Tanto postos
de trabalho como os salários tiveram redução entre 10% e 20%.
A Pesquisa Mensal de Emprego divulgada em 19 de novembro de 2015 pelo
IBGE apontou que a renda média do trabalhador teve queda real – já descontada a
inflação – de 7 % em outubro, em relação
a igual período de 2014.
Os trabalhadores com deficiência estão
entre as principais “vítimas” desta crise,
sendo os primeiros a serem demitidos e os
últimos a serem contratados e, quase sempre, após a existência de uma fiscalização
do Ministério do Trabalho ou do Ministério
Público do Trabalho, quando a empresa
tem que prestar contas com a Lei de Cotas.

As pessoas com deficiência nunca
chegaram a representar nem 1 % dos
empregos formais no Brasil, apesar de
terem escolaridade e formação profissional exigida para os demais. Cerca de 2,8
milhões têm ensino superior completo e
7,4 milhões têm ensino médio completo,
mas para postos que exigem boa qualificação eles são excluídos dos processos
de contratação.
Na prática, se quiserem trabalhar, precisam aceitar ofertas rejeitadas pelos outros candidatos cujas remunerações são
aviltantes, ou aceitar ficar de aprendizado
em aprendizado mesmo formados, em
situações que violam o espírito da Lei de
Cotas, situação que as autoridades de São
Paulo já têm conhecimento, mas ainda
estão em silêncio.
Observando o cenário no contexto da
Lei de Cotas, a situação é muito grave porque, passados 24 anos de sua existência,
o descumprimento continua nítido em
todo o País, por ausência de informação,
conscientização e falta de fiscalização. Os
resultados pífios de baixo cumprimento
da lei, se repetem em todas as regiões
brasileiras:

Região Norte		
18 %
Região Nordeste
23,2 %
Região Sudeste		
30,5 %
Região Sul		
38,4 %
Região Centro-Oeste
23,9 %
Brasil			28,7 %
Fonte: Elaboração do Espaço da
Cidadania com o apoio do Dieese,
a partir da Rais/MTE, 2014
Na prática, existe mais de um milhão
de vagas previstas na lei, porém menos
de 300 mil estão ocupadas em empresas
obrigadas a cumpri-la. Como a reserva
de vagas (2 % a 5 %) está condicionada
ao número de empregados das empresas, as pessoas com deficiência sofrem
duplamente: com a queda dos empregos gerais fazendo com que empresas
se enquadrem em percentuais menores
ou fiquem até mesmo desobrigadas a
contratar, e com a clássica situação de
serem escaladas para puxarem as filas
das demissões.
Esta situação chegou a ser documentada na região de Osasco/SP durante a crise
econômica do 2º Semestre de 2008 que
“varreu” empregos e fechou empresas

trabalho
metalúrgicas. O percentual de demitidos
com deficiência era maior que os demais
e novas contratações só foram retomadas
com uma ação integrada com a fiscalização local, em 2010.
Há um esforço no setor metalúrgico
de Osasco/SP e região para maior ingresso de trabalhadores com deficiência nas
empresas. Nove pesquisas anuais foram
desenvolvidas com este intuito. O penúltimo registro relativo a 2014 indicava 98,9
% ocupação da Lei de Cotas, quando a
média nacional era de 28,7 % e a paulista
de 31,6 %.
No último estudo do ano, divulgado em
24 de novembro último, ficou-se sabendo
que o percentual de contratação atingiu
103,7 % nas empresas do setor e que
mais de 56 % delas já cumpriam integralmente ou mais a Lei de Cotas. É um
sinal positivo, diante de tantas demissões
ocorridas no ano, demonstrando maior
maturidade de todos para aceitação dos
trabalhadores com deficiência nos diver-

sos ramos da metalurgia, como o setor
de autopeças que indicava 111,8 % de
ocupação das vagas legais.
Mas os empregos também encolheram. Entre janeiro e setembro de 2015
houve redução de 8,5 % nos postos de
trabalho e 11,5 % entre os que tinham
alguma deficiência. Isto significa que muita
gente que estava trabalhando perdeu seu
posto de trabalho, porque as empresas
ainda mantém os empregos muito próximos dos limites legais, com raríssimas
exceções. Este quando permite traçar um
cenário local para ação no ano que se
inicia, e não ficaremos inertes.
Em Osasco e região não temos vergonha de saudar a importância da inclusão e
a aceitação das diferenças no mundo do
trabalho. Temos orgulho dos resultados
alcançados. Um sindicato de trabalhadores plantou uma ideia há quase 15 anos
e hoje a sociedade está ganhando com
a inclusão.
Mas a grande tarefa é a desconstru-
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ção de mitos sobre o assunto. Pessoas
que trabalhavam e não tinham deficiência imaginavam que o problema não era
delas também. Mas após ocorrências de
acidentes motivados pelo trabalho, violência urbana, trânsito e mesmo durante
férias ou diversão, muita gente que era
e é “produtiva” se vê diante do estigma
da incapacidade, o que é apenas mais
um mito. É necessário então recuperar
o tempo perdido e acelerar a caminhada
da inclusão.

Carlos Aparício Clemente é Coordenador
do Espaço da Cidadania, Osasco/SP.
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recursos humanos

Lei de Cotas é o principal
motivo de contratações

A

pós 24 anos da entrada
em vigor, a Lei de Cotas
é o principal motivo para
as contratações de pessoas com deficiência. As
empresas com mais de 100 funcionários
devem contratar um percentual de 2% a
5% desses trabalhadores, de acordo com
o número de registrados. Pesquisa realizada pela Catho, site de mediação entre
empresas e candidatos, e a consultoria
iSocial revela que 86% dos profissionais
de RH aponta a lei como determinante.
A valorização da diversidade foi citada
por apenas 2 % dos entrevistados e o
potencial do profissional e o perfil adequado para ocupar a vaga foram indicados como principal fator para contratação
em somente 3 % e 9 % das repostas,
respectivamente. Outros dados também
foram apurados: 60 % dos profissionais
de RH entrevistados acreditam que os trabalhadores com deficiência sofrem algum
tipo de preconceito por parte de colegas,
gestores ou clientes; 56% dos gestores
admitem que chegam a entrevistar esses
candidatos, mas apresentam resistência
para contratá-lo; 60 % dos profissionais
de RH e 51 % dos candidatos acreditam
que a qualidade das oportunidades de

trabalho é regular e que poderiam ser
mais adequadas ao perfil dos profissionais.
A percepção sobre os anseios
do profissional com deficiência também
é diversa: para 68 % dos profissionais de
RH, a acessibilidade é o principal aspecto
a tornar uma vaga de emprego atrativa;
o ambiente de trabalho (colaboradores
sensibilizados e informados sobre pessoas
com deficiência) foi citado por 53 % dos
entrevistados. Já entre pessoas com deficiência, o pacote de benefícios/plano de
carreira e o salário aparecem como itens
mais valorizados, tendo sido mencionados
por 56 % e 55 % dos entrevistados, nessa
ordem.
Segundo a pesquisa, a maior parte dos
profissionais com deficiência (54 %) afirma que oportunidades ruins de trabalho
são a principal barreira na carreira. Já na
avaliação de 62 % dos profissionais de
RH, o principal obstáculo é a acessibilidade. Os incentivos para a capacitação
de pessoas com deficiência são apontados por 69 % dos entrevistados como
a principal contribuição para a inclusão
no mercado de trabalho. As campanhas
de conscientização e os incentivos fiscais
para empresas que investirem em acessibilidade e tecnologias assistivas vêm na

sequência, com 62 % e 52 %, respectivamente. “Um dos objetivos deste tipo
de pesquisa é oferecer informações para
que as empresas identifiquem oportunidades de aprimoramento nos seus
processos de atração e gestão de
pessoas”, afirma Luís Testa, diretor
da Catho.
Com base nos dados levantados e em outros estudos relacionados ao mercado de trabalho,
ele anuncia que a empresa está
desenvolvendo uma nova solução
para aumentar a eficiência no encontro
entre as empresas que buscam contratar
profissionais dentro da Lei de Cotas e
pessoas com deficiência e reabilitados
pelo INSS que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. “O volume
de pessoas com deficiência que buscam
oportunidades de carreira já é elevado, e
acreditamos que aumentará ainda mais
com as melhorias previstas. Além disso,
com os ajustes no processo de publicação
de vagas, esperamos aumentar em mais
de dez vezes o volume de oportunidades
oferecidas no site dedicadas a pessoas
com deficiência. A previsão é que a nova
solução entre em operação já no início de
2016”, garante Testa.

informe publicitário

Trabalho em prol da
liberdade dos usuários

A Freedom, localizada em Pelotas/RS, no extremo
sul do Brasil, é uma das principais fabricantes de cadeiras de rodas motorizadas no País. “Com um quadro
de mais de 130 colaboradores, a empresa se sente
muito satisfeita na sua contribuição para inclusão de
centenas de pessoas nas diversas regiões do nosso
Brasil”, afirma Marcio Luis Weissheimer, Gerente de
Vendas. “Podemos afirmar que fizemos muito bem
nosso papel de fornecedores, principalmente em
um ano de conturbações e dificuldades”, continua.
Foi elaborado um plano de ação envolvendo as
diversas áreas da empresa para garantir a qualidade
dos produtos e oferecer a certeza de atender aos
pedidos dos clientes, de acordo com os requisitos
solicitados e dentro dos prazos combinados para
entrega. “Algumas ações significativas que realizamos
ao longo de 2015 foram determinantes para atingir
nossos objetivos: a renovação dos registros dos nossos produtos na ANVISA e a certificação de qualidade
junto ao laboratório internacional TüvRheinland, garantindo à Freedom o selo do Inmetro para produtos
motorizados”, explica Weissheimer.
Houve também diversos investimentos na linha
de montagem e adequações no projeto de produtos,

triplicando a capacidade de produção de
cadeiras de rodas motorizadas e, ainda
assim, oferecendo aos profissionais que
as prescrevem opções inteligentes para
atender e se adequar às necessidades
dos usuários. “Também aumentamos
nosso quadro de colaboradores, no
intuito de melhorar o atendimento de
setores, como o comercial e o SAC (serviço de atendimento ao cliente), além
de melhorias em nossos sistemas de
gestão, melhorando processos e criando
rastreabilidade para nossos produtos.”
Para garantir a melhoria do atendimento no pós-venda, a Freedom proporcionou durante o ano três cursos de
formação e reciclagem para as assistências técnicas, designando 36 novas
empresas como autorizadas e treinando
47 novos técnicos de diversos estados.
“Fizemos investimentos na formação de
profissionais que atuam nos Centros de
Reabilitação que dispensam cadeiras de
rodas pelo SUS”, conta o gerente.
Em parceria com a empresa Technocare, de Belo Horizonte/MG, especializada em adequação postural, a Freedom
ofereceu para diversos centros de reabilitação cursos de avaliação de usuários
de cadeiras de rodas e a prescrição das
mesmas, com ênfase para a linha de
motorizadas. “O ano de 2015 foi muito
intenso, com muitos sobressaltos e dificuldades, porém nos orgulhamos dos
trabalhos realizados e dos resultados alcançados”, destaca Weissheimer.
“Temos a certeza de que os usuários
foram atendidos em suas necessidades
e terão com nossos produtos a oportunidade de conquistarem seu espaço na sociedade, ampliando assim sua liberdade e
suas possibilidades”, diz ainda. “Podemos
afirmar com tranquilidade que seguiremos
olhando para frente, preparados para os
desafios reservados para 2016.”
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por Fábio Uzunof

A formação de líderes em
diversidade para pavimentar a inclusão

P

or definição e algo do qual não
podemos ignorar é que todos
somos diversos, e o entendimento deste fato tem levado
nossa sociedade e, consequentemente, as empresas, a repensarem
seus atuais papéis. Tal contexto provoca o
estudo e o desenvolvimento de políticas
de sustentabilidade e diversidade em todos
os setores e, principalmente, nas organizações privadas que desenvolvem produtos
e serviços.
Parece lógico compreender que também
deverá ser diverso o perfil de colaboradores
destas organizações que entendam e reflitam tal realidade. Dentro desta ótica, formar
líderes em diversidade nas organizações e
qualificar continuamente todos seus colaboradores é ao mesmo tempo um desafio
e uma necessidade de inovação para que
as empresas continuarem competitivas regionalmente e, principalmente, globalmente.
Ao analisar tais demandas, alguns aspectos chaves podem orientar as empresas neste caminho, e algo que facilita muito neste
processo de mudança passa por entender e
replicar boas práticas empresariais exitosas,
através da implementação da cultura organizacional inclusiva, além da utilização de
indicadores governamentais, mapeamento
de barreiras, além de um olhar especial para
a viabilidade socioeconômica da inclusão
associada ao conhecimento das ações afirmativas.
As experiências de empresas bem sucedidas no tema da inserção da pessoa com

deficiência no mercado de
trabalho, nos mostram que
as organizações, motivadas
ou não pelo cumprimento
da legislação, tiveram êxito
em suas politicas inclusivas
ao olharem para o tema de
forma estratégica, envolvendo a alta gestão para promover o engajamento contínuo
de todos os colaboradores de forma multidisciplinar. Este enfoque é fundamental para
tratar das barreiras atitudinais ou barreiras
invisíveis, que nada mais são que a falta de
informação e o preconceito das pessoas.
Trabalhar na mudança da cultura organizacional estabelecida para outra que seja
inclusiva envolve temas cruciais como rever
pilares como: Visão, Missão, Valores das
empresas, e toda estrutura organizacional
que definem quem a organização é e onde
ela pretende chegar, dentre muitas outras
variáveis. Temos de lembrar que toda pessoa
jurídica é formada por pessoas físicas e nem
sempre a missão, visão e valores da empresa
estão em fase com o tema da diversidade
e, se estão, as pessoas ainda podem fazer
prevalecer suas crenças pessoais sobre a
cultura da empresa. É neste momento que
a personalidade da empresa, quando inclusiva, deve educar seus colaboradores para
estar em fase com seus valores e legislação
vigente.
Vale pontuar que somente a partir de
ações afirmativas, como a criação da própria
Lei de Cotas em 1991, e sua fiscalização
mais efetiva a partir de 1999, o tema da
inclusão no mercado de trabalho ganhou
impulso e os movimentos sociais que militam na causa foram mais reconhecidos. Vale
ressaltar que, com a criação em 1984 do
Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa
com Deficiência (CEAPcD), a Constituição
de 1988, bem como a criação em 2007,
da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED)

e, posteriormente, em 2008 da Secretária
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nossa representatividade cresceu
e ficou ainda mais fortalecida somada aos
legisladores com deficiência que foram
muito importantes pois deram visibilidade
e conquistaram direitos para uma parte da
população que estava invisível e excluída
de exercer sua cidadania. Não podemos
esquecer a Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoas com Deficiência e
a nova Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa
com Deficiência (LBI), aprovada agora em
2015.
Paralelamente às ações, temos o estudo
dos indicadores disponíveis que apontam a
existência de praticamente 700 mil postos
de trabalho em aberto (Lei de Cotas) no
Brasil pela RAIS/MTE e temos, segundo o
Censo IBGE 2010, cerca de 12 milhões de
pessoas com deficiência com ensino médio
e 3 milhões com ensino superior. Desta
forma, fica claro que temos uma força de
trabalho com escolaridade para zerar a Lei
de Cotas utilizando somente 6 % dos que
têm apenas o ensino médio ou 24 % dos
que têm nível universitário. Nesse momento,
percebemos que contra números e fatos
não existem argumentos que sustentem
qualquer entendimento contrário.
Os aspectos socioeconômicos que orientam as organizações deveriam dar conta de
realizar estudos de viabilidade para estudar
os impactos da implantação ou não da diversidade e inclusão nas empresas, de forma a
auxiliar tais organizações para tomarem decisões relacionadas a investimentos e rever
uma estrutura estabelecida e que sempre
terá sua rota alterada por externalidades.
Desta forma, as dificuldades se concentram
na falta de sensibilidade da alta gestão em
tratar do tema de forma estratégica e com
investimentos, orientando-se em mitigar os
riscos de imagem e perdas financeiras associadas ao não cumprimento da legislação e
pelo aumento de rentabilidade e produtivida-
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de induzidas pela real implantação da diversidade e inclusão por gênero, geração, etnia,
orientação sexual e pessoa com deficiência.
Ao incluir um trabalhador que tenha deficiência, cria-se um consumidor que paga
impostos, alimenta todo o sistema, e que
começa a frequentar os equipamentos públicos e privados. Somente a inserção sócioprofissional já gera mudanças, fazendo com
que o convívio com pessoas sem deficiência
provoque experimentações que começam a
estimular a quebra de crenças equivocadas
e preconceituosas. Tudo isso tende a fazer
com que o significado de Diversidade e sua
valoração financeira nas empresas sejam
verificados na prática e na ascensão deste
profissional. Por exemplo, hoje as empresas
não consideram que todas as vagas abertas
podem e devem ser ofertadas a este público
com deficiência e acabam por dimensionar
sempre vagas com pouca escolaridade e
salários baixos ou, quando se deparam com
um recurso com nível superior, ofertam vagas
com perfil muito abaixo de suas capacidades.
Entender quais são barreiras existentes

na empresa, sejam elas arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, programáticas,
metodológicas, instrumentais e tratar de
forma sistêmica todas as dimensões com um
mapeamento de acessibilidade é algo necessário, pois as dificuldades somente nesta
área são enormes e as empresas precisam
ser orientadas a romper com todas elas de
forma adequada, em prazos exequíveis e
que atendam as demandas sociais, econômicas e de legislação.
Um exemplo simples e fundamental é se
adaptar à NBR 9050, que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos ou mesmo da Norma Regulamentadora (NR) 17 que trata
sobre ergonomia, bem como avaliar toda
e qualquer tecnologia assistiva que rompa
com as barreiras existentes e coloquem os
trabalhadores com ou sem deficiência em
condições laborais equivalentes. Quando
olhamos para nosso mundo totalmente conectado com a internet e digitalizado, temos
um abismo de exclusão para pessoas com
deficiências visuais severas que dependem
de tecnologias assistivas, como um leitor de
tela, mas que, infelizmente, são ineficazes
para traduzir os bilhões de imagens que
existem na rede sem uma audiodescrição.
Agir de forma pragmática, colocando na
ponta do lápis os custos sociais e financeiros
de se fazer ou não a inclusão dentro do
guarda-chuva da diversidade, é a melhor
maneira para a tomada de decisão que irá
definir os melhores caminhos para gerir as
mudanças organizacionais que serão de-

mandadas. Estamos falando desde a humanização do ambiente de trabalho, associado
a mudanças em diversas áreas, com quebra
de paradigmas e desvinculação de crenças
pessoais nesse ambiente, onde um diagnostico multidisciplinar prévio envolvendo
toda a empresa é mais que indicado para
definir planos de ação que deem resultados
na prática.
Concluindo, o tema merece muita atenção por parte das empresas e da alta gestão
que estão assumindo a missão de promover
a diversidade e inclusão em suas políticas e
que antes de tudo devem focar no desenvolvimento de profissionais multidisciplinares
com autonomia e emponderamento, para
atuar de forma transversal por toda a organização, de forma resiliente e com uma
estratégica de comunicação forte o suficiente
para ser um agente de mudança na cultura
organizacional vigente.

Fábio Uzunof é engenheiro elétrico e
professor universitário, coordena atualmente
a Pós-Graduação no Centro de Educação
Continuada de Engenharia e Administração
(CECEA) do Instituto Mauá de Tecnologia
(IMT). Criou o curso de Gestão Estratégica
em Diversidade e Inclusão. Ficou paraplégico
devido a um acidente em 1993.
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Espírito empreendedor para
superar dificuldades
“O ano de 2015 foi de muitas adversidades, a política cambial afetou diretamente o
mercado de próteses e órteses, uma vez que
grande parte dos componentes é importada”, analisa Tiago Teixeira, do departamento
de marketing da Conforpés. Além disso, a recessão diminui o poder de compra “por mais
que o mercado de próteses não seja tão
impactado nesse sentido, pois são compras
feitas sob necessidade”. Foi preciso controlar
e gerenciar despesas e custos para manter
a qualidade e o padrão dos serviços, “um
diferencial em relação às demais ortopedias
técnicas do País”, continua Teixeira.
“O ano de 2016 já começa com grandes incertezas: devido à abertura do processo de impeachment recentemente, os
investidores estão cada vez mais receosos.”
Além disso, com a inflação acima do teto
esperado, ele prevê um ano muito difícil:

“Mas, são nesses momentos que se destacam e entram em evidência os grandes
empreendedores”, analisa. “Estamos com
grandes ambições, como a ampliação de
novas unidades (como estruturais), além
de um novo nicho que será atendido online”, conta Tiago Teixeira.
Em 2016, a Conforpés iniciará a confecção das próteses do projeto Movimento +
Bonito, “que consiste na venda de calendário de lindas pacientes amputadas da
Conforpés e toda a venda será revertida
para a realização de próteses para brasi-

leiros amputados que não têm acesso”.
Inovações no mercado de PCD são
constantes, “o que mais dificulta esse
mercado é o alto preço desses produtos”,
afirma Teixeira. Ele dá o exemplo das mãos
biônicas, no mercado há alguns anos, “e
ainda assim o preço é elevado”. Joelhos a
prova d’água que sobem escadas praticamente sozinhos também chegaram para
revolucionar o mercado de próteses, “mas
os preços são bastante elevados”.
Uma tecnologia que ganha cada vez
mais espaço são os scanners e impressoras 3D, que facilitaram muito o processo
de confecção de próteses. “Sendo assim,
esses novos produtos e serviços não estão
acessíveis aos brasileiros que vivem um
momento difícil e têm esperança de ter
uma melhora em sua qualidade de vida.”
www.movimentomaisbonito.com.br

44

mercado

O ano ficou para traz...
E o que esperar de 2016 ?!?

C

omo as empresas do setor e
os consumidores, usuários de
produtos de tecnologia assistiva analisam o ano que termina e quais são as expectativas
para 2016 ? Cada uma tem sua maneira
de reagir às diversas situações que os brasileiros viveram em 2015, mas a palavra
de ordem para 2016 é muito trabalho e
apostas em novos produtos e estratégias.
Para Luciano Santos, diretor comercial

da Casa Ortopédica, uma das maiores revendas de cadeiras de rodas e produtos
para pessoas com deficiência do País, que
funciona de forma enxuta e com estrutura
familiar, localizada no bairro do Ipiranga,
em São Paulo/SP, a situação se resume da
seguinte forma: “existe um momento de
tensão no País e uma situação de cautela

nos gastos das famílias, mas nosso mercado tem uma variável, não se trata somente de consumo de produtos e sim de
demandas de necessidade e qualidade de
vida”, explica o empresário. “A renda pode
cair ou subir, as questões governamentais
e políticas, as mudanças de produtos e
mobilidade da concorrência... só que nosso
público alvo é contínuo e carece de nossos
produtos e do atendimento”, afirma Santos. Para ele, a melhor estratégia é tentar
ajustar a política comercial da empresa
para combinar a oferta dos produtos com
o orçamento dos clientes.
O comerciante ressalta que o ano de
2015 foi de muitos altos e baixos, e em números gerais houve produtos com importantes quedas nas vendas, como cadeiras
de rodas manuais em alumínio e para banho, por exemplo. Já na linha de cadeiras
motorizadas e carrinhos (scooters) houve
um bom crescimento. Segundo Luciano,
não exatamente pelo crescimento do mercado, mas pelo fato das dificuldades no
mercado de câmbio que fizeram com que
vários fabricantes suspendessem importações. Mesmo fabricantes nacionais diminuíram a produção, assim como outros
distribuidores evitaram fazer compras e

estoques. “Isso criou um vazio no fornecimento ou mesmo na pronta entrega de
cadeiras ao consumidor final, o que acabou de certa forma, nos favorecendo em
particular, pois temos um bom estoque”,
explica. As questões políticas e econômicas
são referenciais para o mercado, analisa
Luciano, já que ele é muito dependente
do crédito para as pessoas físicas, que é
muito assistencialista e tem uma grande
influência do governo na distribuição de
recursos no segmento, com linhas de crédito específicas para PcD.
Já para o ano de 2016, ele não vê grandes mudanças. “Cabe a cada um de nós,
ser criativo e pensar no médio e longo
prazos, sabendo lidar com essa nova realidade de mercado. Pedimos que nosso
Governo mantenha as linhas de crédito
ao nosso público, o que sem dúvida, é
uma das grandes engrenagens que fazem
mover esse setor”, ressalta.
Para Mario César Alves de Carvalho,

diretor técnico da Ortopedia Follow Up,
uma das clínicas de próteses e órteses
mais conceituadas do Brasil, que fica no
bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro/RJ, a
primeira metade do ano foi muito boa, mas
a segunda apresentou queda acentuada.
“As empresas todas paralisaram, colocaram
orçamentos em suspenso e sem previsão
de retomada. Por outro lado, o mercado
privado, de pessoas físicas, está assustado
com a economia, com o desemprego”,

mercado
afirma. Estamos trabalhando fortemente junto às empresas para
identificar suas necessidades de
atendimento, financiamento, suporte na indicação dos equipamentos e outros quesitos, para
tentar facilitar a viabilização de
suas compras. No mercado privado, estamos reajustando nossas
margens, procurando opções de
barateamento de custos, opções
de crédito mais barato, porém,
sem prejuízo de qualidade e excelência”, explica Carvalho. Ele
considera que a crise política
impactou fortemente o empresariado, acompanhada pelas consequências econômicas. “Na área
privada, o aspecto emocional de
insegurança e baixa esperança de
retomada a curto prazo, têm impactado enormemente”, analisa.
Na Ortopedia Jaguaribe, conhecida fabricante de cadeiras de
rodas com sede em São Paulo,
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Ano de 2016 terá único evento voltado ao setor.
A insegurança e o medo de 2015
e as incertezas para 2016 fizeram
com que muitos investimentos fossem revistos a partir do segundo semestre do ano que está se findando.
No segundo semestre de 2015
alguns eventos voltados ao setor da
pessoa com deficiência, produtos
e serviços para tecnologia assistiva foram cancelados Brasil afora.
O único evento que se manteve
e aconteceu, e com sucesso, foi a
Mobility & Show, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP. Para 2016, até mesmo a
tradicional feira internacional – Reatech – que normalmente ocorria já há 14 anos no mês de
abril na capital paulista, também já comunicou ao mercado que foi cancelada. Outros eventos,
tanto novos e recém lançados, como outros que já aconteciam, também tiveram sua edição
2016 canceladas. Mais uma vez, o único evento para pessoas com deficiência, produtos e
serviços de tecologia assistiva que acontecerá em 2016, será a Mobility & Show, que em
sua segunda edição, acontecerá agora no Campo de Marte, na zona norte da capital, e não
mais em Interlagos. Tanto para expositores (empresas e produtos), como para os visitantes
(usuários e familiares, bem como profissionais), fiquem atentos, pois esse só haverá essa
oportunidade de apresentar e ver as novidades do mercado em 2016.

Mais completo com o preço mais acessível.
es
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e
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HB20 1.6 Comfort Plus
Automático 2015/2016
• Ar-Condicionado
• Direção Hidráulica
• Vidros Dianteiros e Traseiros Elétricos
• Travas Elétricas
• Limpador e Desembaçador Traseiro
• BlueAudio

23% de Desconto
Consulte Condições

• Assessoria para a documentação necessária;
• Consulte nossas condições comerciais;
• Parceiros especializados em adaptação veícular;
• Parcerias com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;
• Atendimento domiciliar.
facebook.com/grandbrasil

Av. Marquês de São Vicente, nº 1.139
Barra Funda - São Paulo

@grandbrasil

Tel: (11) 3123-8300
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Gopouva - Guarulhos - SP
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o ano foi de
pouco crescimento, de
acordo com
a diretora comercial Mara
Servan. “A
crise política
foi o que mais
impactou o
setor, houve
uma retração nos lançamentos, não era o
momento de aumentar os investimentos
em novos produtos. Assim, direcionamos
os recursos para tecnologia buscando melhorar o que já existe”, afirma. Ela acredita
que a empresa está no caminho certo,
investindo em novas tecnologias para redução de custos e manutenção da qualidade. “A Jaguaribe é uma empresa sólida
e está em um momento especial: além
de várias mudanças conceituais, promete
ao mercado lançamentos surpreendentes
para os próximos anos”, garante Mara.
Na Expansão Tecnologia Terapêutica, tradicional e respeitada nacional
e internacionalmente como referência
em tecnologia assistiva,
localizada no bairro
da Moóca, em
São Paulo/SP,

o diretor comercial
Eurípedes Fernandes de Oliveira Júnior considera que o maior impacto nos negócios
da empresa neste ano ocorreu no canal
que depende de recursos públicos, que
rapidamente arrefeceu. “Por sua vez, os
lançamentos responderam dentro do
esperado. Com a alta do dólar, os produtos nacionais voltaram a ser atrativos,
mantendo e até superando a qualidade
de modelos importados, portanto agora
é a hora de reconquistar o público nacional”, explica. O diretor considera que
o cenário para 2016 será tão desafiador
quanto o deste ano, mesmo assim, o
otimismo está mantido: “sabemos que
ainda existem muitas lacunas a serem
preenchidas nesse mercado e esse é
nosso objetivo”, afirma. “Adversidades
nos obrigam a soluções não convencionais. A máxima da estratégia, execução,
foco, capacitação e olho nos custos,
mais do que nunca continuam válidas,
mas não são suficientes, o ponto é: o
que mais ? É muito trabalho, equipe
unida e motivada e jogar o jogo !
De qualquer forma o cenário
atual nos traz oportuni-

dades pela necessidade de mudanças
e a empresa continua investindo em
capacitação técnica, no parque fabril e
em novos produtos”, conclui.

O ponto de vista do consumidor
e usuário
Para os consumidores, a maior reclamação é a alta dos
preços, como afirma
Simone Meloni
Bruneri: “Tenho uma
cadeira motorizada
stand up, importada e,
com a desvalorização
do Real, o carregador
que antes saia por R$
700 passou para R$
2.500, um aumento
absurdo !!!”, comenta
indignada. Ela também reclama do aumento de preços nos
medicamentos e utensílios de higiene que
precisa, não sendo possível evitar essas compras. “Com relação ao mercado automobilístico penso que a tendência é que a cada
dia diminuam mais as opções para compra,
devido ao aumento dos preços dos carros e
à estagnação do valor teto das isenções em
apenas R$ 70 mil. Quanto à falta de produtos,
felizmente não passei por isso, mas sei que
essa pode ser uma possibilidade no futuro,
caso não tenhamos alguma mudança significativa”, conclui.
Outro ponto preocupante
está relacionado aos consumidores e usuários de
produtos e medicamentos
específicos, de baixa renda,
dependentes do sistema
público de saúde. Muitos
medicamentos de alto custo
estão em falta nos postos de
atendimento, bem como itens de
primeira necessidade de higiene,
por exemplo. O País está sucateado, com problemas financeiros de
toda ordem em todas as esferas,
principalmente federal. Mas o mais
preocupante é o desgoverno e a falta
de compromisso dos serviços públicos.

informe publicitário

Visão de futuro e crença
no mercado local
Wilson Zampini, Diretor Ottobock América Latina, analisa que o ambiente político-econômico tem
afetado alguns segmentos
do mercado de Tecnologia
Assistiva de forma muito
significativa. “Essa retração se manifesta
pela redução dos recursos governamentais disponíveis e também pela retração
do consumidor que adquire produtos com
recursos próprios”, explica. Ou seja, “2015
foi um ano desafiador, mas contando com
a contribuição de algumas áreas específicas, devemos fechar o ano com um
crescimento de duplo dígito novamente”. E o ano de 2016 trará novidades da
empresa. “Estaremos introduzindo novos
produtos na linha de cadeiras manuais,
cadeiras de rodas esportivas de uso recreativo e de esporte de alto desempenho,
e uma cadeira de rodas motorizada mais
dinâmica quanto a possibilidades de motorização, opcionais elétricos e capacidade
de adequação postural personalizada com
as demandas funcionais de cada usuário”,
conta o diretor.
Na linha de próteses, destacam-se novos sistemas de suspensão que geram
grande conforto, segurança e liberdade
aos usuários. Alguns joelhos protéticos
eletrônicos do portfolio da Ottobock terão
novas versões, que incorporam inovadores benefícios e aplicativos para facilitar a
configuração e ajustes. “Devido ao evento
Rio 2016, novos pés esportivos e lâminas
de carbono serão lançados para que os
atletas que vão competir nos Jogos Paraolímpicos, bem como pessoas entusiastas
de esportes recreativos para correr e praticar esportes, como basquete e futebol”.
A Ottobock já iniciou suas atividades
na unidade de produção de cadeiras de
rodas. “E, para 2016, estamos agilizando a nacionalização de componentes,
fazendo frente ao impacto de custos
gerado pelo enfraquecimento de nossa
moeda. No próximo ano já estaremos
lançando modelos que incorporam característica que atendem às demandas

específicas do mercado brasileiro”, explica
Wilson Zampini.
Depois de 2 anos de operação da nova
sede em Valinhos/SP, a empresa vê cada
vez mais os resultados positivos que a
estrutura permite, principalmente em relação às atividades de treinamento prático
e de serviços ao mercado, além de um
ambiente de trabalho que contribui muito
para a produtividade do time. “Seguimos
com o desenvolvimento dos projetos para
produção no Brasil de componentes de
próteses de acordo com as demandas
locais. Para 2016 já devemos ter os primeiros lançamentos, e melhor ainda, estamos
planejando exportar tecnologia assistiva
desenvolvida em nosso país para outros
mercados”, revela Zampini. O diretor diz,
ainda, que a Ottobock está muito satisfeita com o retorno dos profissionais que
enviamos para formação técnica na Casa
Matriz da empresa. “Como é sabido, a falta
de educação formal no setor de próteses
e órteses no Brasil sempre foi um fator
limitante para o resultado do processo de
reabilitação das pessoas com deficiência
física, especialmente quando incluem soluções que incorporam mais tecnologia.
Diante dessa situação, os jovens que estão
voltando da formação na Alemanha têm
demonstrado que vão poder contribuir
muito com nossos planos.” Ele afirma
ainda que o “Projeto Rio 2016” já começou. “Estamos iniciando o processo que
chamamos de ‘ativação’ dos jogos, procurando mobilizar nossos recursos internos

e interagir com a sociedade, visando criar
o ambiente adequado para colher os
benefícios que esse evento possa gerar
para a área de atenção às pessoas com
deficiência física.”
O projeto busca utilizar a realização
dos jogos no Brasil para chamar a atenção da sociedade para a importância de
oferecer oportunidades à plena reabilitação das pessoas com deficiência, com
a solução adequada ao perfil de cada
indivíduo. “Ligando esse aspecto com a
superação pelos atletas participantes dos
jogos de seus próprios limites”, diz Zampini. “Durante todo o ano de 2016, estaremos implementando ações de promoção
para despertar a atenção para o evento e,
em paralelo, para o esporte, contribuindo
para a reabilitação.” Ele conta também
que a empresa está trabalhando com
o Comitê Rio 2016, “para difundir os
desafios que enfrenta uma pessoa com
deficiência física no Brasil, principalmente pelas dificuldades de acessibilidade
urbana da maioria de nossas cidades”.
“Acreditamos que poder manter nossa
estrutura de suporte às instituições que
atendem às pessoas com deficiência em
um ambiente de grandes restrições que
vivemos em nosso país é um fator que
nos alegra muito, dando-nos a certeza
que isso fortalece cada vez mais nossa
posição no setor”. Além desse aspecto, a Ottobock celebra o excepcional
crescimento alcançado no segmento
de cadeiras de roda. “É um segmento que iniciamos nossas atividades no
Brasil por volta de cinco anos atrás e
já alcançamos significativa participação
de mercado, disponibilizando produtos
de melhor qualidade no mercado nacional e apoiando os profissionais que
atuam no setor.” O Grupo Ottobock segue
acreditando e mantém seus planos de
investimento no país. “Não se pode negar que o momento que passamos gera
incertezas e preocupações, mas temos
a firme intenção de seguir fortalecendo
nossa estrutura local e colher os frutos
dessa posição no futuro.”

B400
Cadeira de rodas motorizada
Compacta e de alta performance (uso interno e externo)

© Ottobock · OK3323-ES-01-1310

No nosso dia-a-dia é necessário praticidade. A B400 é robusta e, devido a sua estrutura
diferenciada, apresenta alto desempenho em diferentes situações, ideal para as
atividades cotidianas seja em casa ou no trabalho, em restaurantes ou pelas ruas.
Altamente ajustável em todas suas medidas atendendo adequadamente às necessidades
individuais dos usuários. Ultrapassa facilmente obstáculos no percurso, com excelente
desempenho em rampas.
Outras características da B400:
• Possui regulagem para largura (38-50 cm) e profundidade do assento (38-46 cm);
• Encosto com faixas tensoras para acomodação anatômica da coluna;
• Assento rígido com almofada de alta densidade;
• Fácil de manobrar por possuir um raio de giro de apenas 80 cm;
• Bateria de lítio com autonomia para 35km.

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br

Produto registrado na ANVISA - Cadastro Nº 10292010061
Família de Cadeiras de Rodas Motorizadas Ottobock.
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Blogueiros transformam
comunicação e aproximam pessoas !

A

s possibilidades abertas
pela tecnologia para as
pessoas com deficiências
e familiares no campo da
comunicação são inúmeras. Permitem, principalmente, a quebra
do isolamento de muitos e o compartilhamento de experiências.
Facebook, Twitter, Instagram... são ferramentas utilizadas por um número cada
vez maior de interessados. E em meio a
tudo isso, os Blogs têm papel destacado em toda a rede, já que possibilitam a
qualquer pessoa expressar seus pontos de
vista sem limitação de espaço e conteúdo, atingindo um número expressivo de
seguidores.
Um bom exemplo é o de Priscila
Torres - www.artritereumatoide.blog.br -

iniciado em 2006, numa época em que
ainda os Blogs eram raros. Ela tinha 26
anos, um filho de 4 anos e meio, era auxiliar de enfermagem, cursava a faculdade
de enfermagem e recebeu o diagnóstico
da doença, que é degenerativa e incurável.
O organismo cria anticorpos contra si mesmo, gerando uma atividade inflamatória
constante que provoca dor intensa. Atinge,
principalmente as articulações, mas pode
acometer outros órgãos e sistemas como
o coração e pulmão. Cerca de 2 milhões
de pessoas no Brasil são afetadas.
“Receber o diagnóstico com os conhe-

cimentos em saúde que eu tinha me levaram ao desespero”, conta Priscila. “Chorei
durante seis meses. Não conseguia enxergar uma possibilidade de vida além da
doença, pensava estar destinada a parar
todos os meus projetos para viver apenas
a dor e limitação que essa doença pode
trazer. Passei noites e noites chorando,
olhando meu filho dormir e imaginando
o peso que eu seria na vida dele. Até
que um dia eu consegui, durante uma
internação, refletir sobre o que a minha
cabeça estava fazendo com a minha vida.
Eu estava ficando depressiva e a atrite
reumatoide não é uma doença mortal,
mas a depressão é”, conta Priscila.
Ela passou então a escrever. Criou o
Blog, contou sua história e pediu para
outros pacientes relatarem suas experiências. “Começamos um momento de
troca... eu ensinava cuidados em saúde,
técnicas de aplicação de medicamentos,
medidas de conforto para alívio da dor,
e as pessoas me ensinavam a enfrentar,
aceitar e conviver com a artrite reumatoide”, lembra. Na época, foi difícil estimular
essa participação, não existia nem Facebook, mas as pessoas foram aderindo e
assim nasceu o slogan: Dor Compartilhada
é Dor Diminuída. “Ao falar da nossa dor,
contar a nossa história, a dor se tornava
mais leve, é como uma terapia de grupo
online”, explica a blogueira.
Após algum tempo da criação do Blog,
surgiu o desejo de se conhecer pessoalmente e foi organizado o EncontrAR
(Encontro de Pessoas com Artrite Reumatoide). O primeiro foi em 2008, com
12 pessoas reunidas em um bar. Hoje,
são realizados EncontrAR com a presença
de 550 pessoas e em vários lugares do
Brasil. Durante 3 anos, a partir de 2009,
realizaram um movimento, o “TwitAR”, em
que enviavam mensagens ao Ministro da
Saúde pedindo melhores condições de
atendimento no SUS e atualização do

protocolo de tratamento, pleiteando a
inclusão de três novos medicamentos.
Foi uma luta vitoriosa, com cinco novos
medicamentos incorporados.
Hoje, o Blog Artrite Reumatoide recebe
cerca de 100 mil visitas mensais, conta
com um mailing de 29 mil contatos e tem
cadastrado mais de 14 mil pacientes. O
EncontrAR se transformou em uma ONG
de Empoderamento e Apoio às Pessoas
com Artrite e outras doenças crônicas.
Priscila deixou a enfermagem e está cursando jornalismo, além de administrar o
EncontrAR e o Blogueiros da Saúde - www.
blogueirosdasaude.org.br - que trata de
várias doenças.

Autoestima em alta
Alexsandra Rodrigues tem 41 anos

e mora em Mogi Mirim/SP. Em 2012,
passou quatro meses no hospital, sendo
60 dias na UTI, quando chegou a ser desenganada pelos médicos. Teve trombose
mesentérica, que é quando um coágulo
de sangue obstrui a veia que irriga o mesentério, tecido que conecta o intestino à
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parede abdominal, além de AVC isquêmico e trombose venosa
profunda, que acabou por provocar a amputação da perna direita. Ela acredita que a pílula anticoncepcional que usava foi a
responsável pelo desencadeamento da trombofilia, por carência
de proteína S congênita, já que não é costume dos médicos
pedir um exame específico antes da prescrição.
“Chorei muito, achei que não fosse aguentar, posso dizer que
passei por todas as fases: choque, negação, luto e finalmente
aceitação”, lembra Alexsandra. Como não tinha muito a fazer
nos meses seguintes, começou a entrar no Facebook, onde
conheceu muita gente que passava ou havia passado pelo que
estava enfrentando. “Eu sempre fui vaidosa no sentindo de me
cuidar, me sentir bonita, sempre postava coisas do tipo: hoje
coloquei uma bota... na loja todo mundo olhando, calma gente
eu só quero ficar fashion ! E contava minhas vitórias e meus
perrengues”, lembra.
Incentivada por amigos, nasceu o Blog “Ops! Meu deu na
Telha! by Lê”, que acabou mudando de nome para “Parafusos
& Gloss”, já que ela tem parafusos e adora um gloss - http://
parafusosegloss.simplesite.com. “Procuro falar principalmente
de autoestima, aceitação, liberdade de escolha, preconceito,
amor próprio e também sobre como tive que me adaptar como
amputada para usar roupas legais, sapatilhas, as roupas que me
são mais confortáveis e práticas, porém com estilo”, explica.
O foco são as mulheres amputadas: “não é um processo
fácil, não adianta colocar uma roupa legal e por dentro se sentir
péssima. É uma liberdade, uma aceitação que se conquista com
o tempo e cada um tem o seu, isso deve ser respeitado. Se eu
puder inspirar mulheres e homens também –
por quê não ? – a se aceitarem e ter autoestima, já me dou por
satisfeita”, diz a blogueira, afirmando que tem tido uma resposta
que não esperava. “Muitas mulheres me mandam mensagens
dizendo que gostariam de usar saias, vestidos, shorts e não têm
coragem, mas lendo meus textos estão refletindo sobre isso. Tenho
relatos também de pessoas amputadas há anos que nunca usaram
roupas que não fossem para esconder a prótese e depois de me
ver ou ver minhas fotos, criaram coragem, e hoje usam as roupas
que querem, sem se importar com os olhares alheios”, afirma.
Alexsandra conclui afirmando que, de um jeito ou de outro,
depois da amputação a vida continua: “o importante é ser feliz,
acredite... tirar o peso dos olhares alheios de cima de você é
libertador. Autoestima é tudo”!
Aprendendo a ser mãe
Psicóloga e pedagoga, Adriana De Boni Campos vai voltar
a trabalhar profissionalmente em 2016, quando a filha caçula,
Stella, de 2 anos, entrará na escola. O filho mais velho, Alexandre,
está com 5 e aos 3 anos e dois meses foi diagnosticado com
transtorno do espectro autista.
Mesmo já tendo atuado como acompanhante terapêutica de
criança autista por 5 anos, foi estudar e se informar para ajudar
o filho. O marido sugeriu que ela escrevesse um Blog sobre o

menino e assim surgiu o “Da Marida” - blogdamarida.blogspot.
com.br. Visitar seus textos é como ler um diário: “tento ao máximo
explicar questões ligadas ao autismo pela vivência com o Alê, de
uma forma acessível, prática e com coração”. Adriana escreve
sobre o desenvolvimento dele, as terapias que faz (fono e terapia ocupacional de integração sensorial), sobre suas próprias
dificuldades, angústias e conquistas.
Ela acredita que quem lê seu Blog e se depara com situações
que também vivencia, não se sente tão só, perdida. “Mesmo que
não exista um autista igual ao outro, você se identifica, se acalma”,
acredita a blogueira, contando que recebe muitas mensagens
inbox no face, com perguntas ou mensagens de solidariedade e
carinho, o que é essencial para ela. Adriana também acompanha
vários Blogs sobre o tema, buscando informações e relatos de
outras pessoas que convivem com o autismo e que passam ou
já passaram pelos mesmos problemas.
Em uma de suas postagens, ela falou sobre a dificuldade para
trocar o menino de escola, principalmente por causa dos preços
altos e da alegação que não estavam prontos para atender. Para
ela, essa é uma questão bem séria e lamentável, que retrata uma
sociedade despreparada para lidar com as diferenças, intolerante
e preconceituosa. “Não é maioria, mas existem muitas escolas
assim, acredite. No meu caso, acabei encontrando uma escola
humanista, que aceitou o Alexandre e não me cobrou nenhuma
taxa por isso”.
O Blog ajuda a combater com informação, o preconceito que
existe: “as pessoas julgam sem conhecer, sem saber o que acontece por trás de uma crise, por exemplo. Seria mais fácil não tirar
meu filho de casa, evitar, mas não concordo. Eu não evito levá-lo
em lugar nenhum, ele precisa sair, aprender as regras sociais,
enfrentar seus problemas e isso já é desafiador demais para ele
e para nós, familiares. Não precisamos de julgamento alheio e
de palpites maldosos de quem não o conhece, precisamos de
respeito, só isso”, afirma a mãe e blogueira ativa.
Adriana lembra que autismo não tem cura, mas é totalmente
possível conviver e proporcionar qualidade de vida. “São crianças extremamente afetivas, muitas apenas não sabem como
demonstrar esse afeto, esses sentimentos, mas isso não significa que não sintam. Eu digo isso constantemente, eu aprendo
muito mais com o Alexandre do que ensino. Com ele aprendi a
valorizar as pequenas conquistas da vida, a diminuir meu ritmo,
a priorizar o tempo com ele e com a minha caçula e a ser mais
tolerante com o próximo”, conclui.
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Na cidade somos todos pedestres.

Consulte Condições.

Imagens ilustrativas. Os equipamentos Central Multimídia blueMedia® e o Pacote Dark Gray (bancos, painéis das portas dianteiras e
pomo da alavanca de câmbio de couro cinza) são itens opcionais de fábrica do modelo Hyundai HB20S Premium 1.6L Flex com
transmissão automática, ano de fabricação/modelo 2015/2016, apresentado neste anúncio. Os bancos de couro possuem partes secundárias de material sintético. blueMedia®: a função vídeo e algumas funções do Car Link®
só estão disponíveis com o veículo parado; função Apple CarPlay® disponível em 2016; consulte a lista de smartphones compatíveis no Manual do Proprietário. O aplicativo Waze® não é item de série da central blueMedia® e
deve ser adquirido em uma loja virtual. Garantia Hyundai 5 anos. Uso particular: garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Os termos e condições
da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do Veículo, assim como no Manual do Proprietário. A linha Hyundai HB20 está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos
Automotores - PROCONVE. Preserve a vida. Use o cinto de segurança. Para mais informações, acesse o site: www.hyundai.com.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-7703355.
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opinião
Campanha desastrada causa indignação

No final de novembro as redes sociais se viram inundadas
por comentários a uma nova página intitulada nada menos do
que “Pelo fim dos privilégios para Deficientes”, assinada por
um tal “Movimento pela Reforma de Direitos”. Para aumentar
a estupefação geral, ainda apareceu um outdoor no centro da
cidade de Curitiba/PR com os mesmos dizeres. Entre outras
“pérolas”, o texto dizia: “Queremos parar de ser prejudicados
por leis que privilegiam uma minoria e esquecem a maioria”
e apresentava a lista que incluía redução das vagas exclusivas,
fim das cotas nas empresas, fim da isenção de impostos na
compra de veículos, entre outras “reivindicações”.
Em 1 de dezembro veio então a explicação. Pasmem: nada
mais era do que uma campanha do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba,

tendo em vista a comemoração do dia 3
de dezembro, que comemora o “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”. A justificativa da presidente do Conselho, Mirella
Prosdoscimo, foi de que o choque sentido
e as manifestações nas redes seriam um
“alívio” para essas pessoas. Conforme declarou à imprensa, a campanha chamou a
atenção de milhões de pessoas: “o absurdo que as pessoas viram na internet durou
só um dia, mas as pessoas com deficiência
enfrentam este desrespeito todos os dias”.
A ideia do Conselho não foi das mais
felizes... Pois na realidade, não foi bem
isso que ocorreu. Pessoas com deficiência
e familiares, além de milhares de outras
comuns em todo o Brasil, se indignaram
com o tom da campanha, que foi no mínimo, mal pensada em suas consequências antes de ser lançada.
“Provocou revolta e não reflexão”, resumiu o jornalista Jairo
Marques, do blog “Assim como Você” e do jornal Folha de
São Paulo. Já para Dudé Vocalista, do blog “Exemplo de quê?”,
e que já assinou vários artigos para a Revista Reação: “o que
aconteceu não foi marketing descolado ou seja lá qual for o
nome que se dê à essa babaquice. Discriminação não se combate com discriminação. Estou vendo que alguns publicitários
‘descolados’ combateriam um incêndio em suas próprias casas
com um galão de gasolina. Isso não é ser descolado é assinar
atestado de imbecilidade !”, resumiu. Tudo esclarecido, é de se
esperar que na próxima comemoração se pense duas vezes
antes de partir para ações desse tipo. Essa foi de extremo mau
gosto e de uma falta de noção. O tiro saiu pela culatra.

informe publicitário

Investimento direcionado
amplia negócios !
“Todo o ano de
2015, apesar da
crise econômica, foi
excelente para a Helio Mobilidade”, comemora Leonardo
Moura, diretor da
empresa. “Entramos em um novo segmento que é a venda de cadeiras de rodas
e outros acessórios e, com isso, nosso faturamento aumentou cerca de 10%”, revela.
Um novo espaço de aproximadamente
100 metros quadrados foi montado na
empresa para atender a essa demanda.
“Lançamos um novo site - www.heliomobilidade.com.br - que facilita muito a
vida dos clientes de todo o Brasil, que agora
podem comprar vários produtos online.

hoje com uma rede de 21 representantes
espalhados por todo o Brasil. Com isso,
nossos clientes podem comprar equipamentos pelo site e realizarem a instalação
no representante mais perto da sua cidade,
ou fazer a compra diretamente com os
representantes”, explica Moura.

Hoje contamos com a linha de direção,
transporte, cadeira de rodas e acessórios.”
Além disso, foi realizada uma reforma na
estrutura física da empresa, visando maior
conforto para os clientes, com elevador e
estacionamento dentro da loja. “Contamos

Para 2016, a Helio Mobilidade trará algumas novidades a partir de janeiro, aumentando ainda mais sua linha de produtos.
“Esperamos um crescimento de 5% a 10%
em relação a 2015, apesar das dificuldades que o Brasil passará”, projeta o diretor.
“Aumentaremos também nossa rede de
representantes. Pretendemos chegar a 30
representantes até dezembro de 2016,
principalmente em regiões carentes desse
tipo de segmento.”
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veículos e adaptações

Lançado veículo acessível
com nova concepção !

A

caba de ser lançado no Brasil
o modelo “Spin Wav” (Wheelchair Acessible Vehicle).
O lançamento oficial foi no
início de novembro em São
Paulo, pela empresa Italmobility. O carro é
um modelo Spin, da Chevrolet, e é o primeiro desenvolvido pela empresa adaptadora
com a finalidade de atender a cadeirantes
e pessoas com mobilidade reduzida, direcionado ao consumidor final e também, a
frotas de táxis, locadoras de veículos, empresas de turismo e órgãos do governo.
Formada em 2014 pela união da empresa líder italiana em adaptações veiculares Focaccia Group, e uma das principais empresas brasileiras de adaptações
veiculares, a Engesig, a nova empresa, a
Italmobility, na nasce vitoriosa com um
know-how invejável.
A Italmobility apresentou o veículo para
cerca de 70 pessoas convidadas do ramo
empresarial, automotivo e governamental, assim como profissionais da SPTrans
e da própria General Motors/Chevrolet,
parceira nessa empreitada e fornecedora
do modelo Spin.
“Nosso objetivo é comunicar
para os concessionários e órgãos
públicos um jeito diferente de transportar cadeirantes. Além de mostrar
a possibilidade de ter um veículo
específico, transformado com cuidado, qualidade, segurança e conforto
de primeiro mundo”, afirmou o sócio diretor da Italmobility, o italiano
Giácomo Morandini.

O diretor do Departamento de Transportes Públicos da cidade de São Paulo
(SPTrans), Daniel Teles Ribeiro, considerou que os critérios técnicos do carro são
o grande diferencial do modelo. “Houve várias adequações, mas com critérios
muito bem pensados tecnicamente. Os
itens adaptados e o espaço físico para
o cadeirante deram uma impressão boa
de que o carro atende a necessidade da
grande maioria do público que pode vir a
utilizá-lo”, afirma o diretor.
Para o representante da área de
montadoras e gerente regional de vendas diretas da General Motors do Brasil,
Marcos Saraiva, há mercado e chances
de crescimento para carros adaptados,
além de ser uma alternativa para famílias que buscam mais conforto para
sua mobilidade. “Ficamos orgulhosos
de ver um veículo nosso ser o mais apto
para trazer essa solução à sociedade
em um segmento tão carente. Quantas famílias possuem membros com
mobilidade reduzida e precisam ir ao
trabalho, médicos e hospitais e tantas
outras atividades e não tem opções
adequadas ? Estamos satisfeitos por
encontrar soluções para isso”, afirmou
o executivo da montadora.
Características do modelo
O Spin Wav, veículo de categoria M2,
é atualmente é um dos poucos carros
de passeio disponíveis no Brasil para
adequações de rebaixamento de piso,

mantendo a mesma qualidade e segurança do carro de série que sai da fábrica.
O acesso ao veículo feito pela porta traseira é facilitado pelas ancoragens elétricas que não deixam retroceder a cadeira
no momento do embarque. O espaço é
confortável e o veículo, espaçoso. O cadeirante viaja junto e no mesmo nível dos
demais passageiros, interagindo com eles
durante a viagem, tendo uma boa visibilidade, seja frontal e/ou lateral, podendo
ficar na própria cadeira de rodas. “Também
foram valorizados aspectos como o design
e a estética do veículo, com o objetivo de
oferecer conforto visual”, esclarece Morandini. “O cadeirante terá a possibilidade
de se locomover num veículo descaracterizado sem, necessariamente, aparecer
como veículo para pessoas com deficiência como acontece com os carros que
possuem plataforma e teto elevado. Neste
modelo Spin adaptado, por exemplo, é
mantida quase integralmente a identidade
do carro de fábrica, dando a sensação de
originalidade”, completa.
Para as Cooperativas de Táxi, o diretor
afirma que a vantagem de se ter uma Spin
Wav é a possibilidade de uso como um
táxi normal, com capacidade para cinco
passageiros e, existindo a necessidade,
o veículo se converte rapidamente para
acomodar a cadeira de rodas. Ele garante também que as adaptações realizadas
foram desenvolvidas com rígidos critérios
por engenheiros, testadas através de severo controle e compartilhadas com as
casas montadoras.
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atividade esportiva

por Adriana Buzelim

A força do Futebol para
Amputados em Minas Gerais

A

AMDA - Associação Mineira
de Desporto para Amputados, organização sem fins
lucrativos, foi fundada em
2005, em Belo Horizonte/
MG, trazendo 3 modalidades esportivas:
vôlei sentado, corrida de rua e futebol para
amputados. A modalidade futebol para amputados existe já há mais de 20 anos, porém só passou a participar de campeonatos
brasileiros após a fundação da AMDA.
A Associação tem o intuito de integrar a
pessoa com deficiência na sociedade através do esporte, que acredita ser uma ferramenta poderosíssima de transformação
do ser humano. Seus atletas impressionam
com tanta habilidade que possuem com

a bola. Ao contrário do que alguns dizem,
esses atletas não são artistas, mas atletas
ágeis e muito dedicados.
A AMDA atualmente possui um time de
vôlei com cerca de 14 atletas, um time de
futebol com 20 atletas em treinamento e 5
atletas corredores de rua. “No vôlei, fomos
vice-campeões brasileiros da série C em
2014. No futebol temos vários títulos, 2
vice-campeonatos brasileiros, 1 título de 3º
lugar no brasileiro, sendo que atualmente
somos vice-campeões brasileiros no futebol. Na corrida de rua, participamos como
paratletas amadores, que já correram meia
maratonas (21 Km)”, nos conta Ângelo
Andrade, paratleta e tesoureiro da AMDA.
As diferenças nas regras, comparadas
ao futebol convencional, é que, no futebol
para amputados, o campo é menor quando comparado ao futebol convencional,
geralmente com grama sintética, mas é
não obrigatório ser esse tipo de gramado. Ângelo nos conta que, como jogam o
futebol com muletas, o lateral é realizado
com o pés ao invés das mãos. E, basicamente, as muletas não podem tocar na
bola, caracterizando-se como extensão dos
braços, ou seja, “mão na bola”. Para serem
jogadores do vôlei ou do futebol (jogadores
de linha) os paratletas são amputados de
uma perna ou então tiveram má formação
ao nascimento. O goleiro, no caso do futebol, tem que ser amputado de um braço.
A Associação tem uma equipe forte,
com vários atletas que estão na Seleção
Brasileira de Futebol para Amputados e
disputaram o Tricampeonato da Copa América no México, de 21 a 29 de novembro:
Rodnei de Jesus, 27 anos, que perdeu a
perna devido a acidente de trânsito; Breno
Gonçalves, 21 anos, perdeu a perna por
acidente em linha férrea; Edivaldo Venâncio, 44 anos, atual presidente da AMDA,
um dos fundadores, e lutador com afinco
do paradesporto mineiro e nacional; José

Antônio, conhecido como Tinoco, 50 anos,
um grande jogador na posição de zagueiro.
Também jogam: Carlin Rodrigues e Felipe Lucas, que perderam a perna devido
ao câncer, mas são eternos apaixonados
pelo futebol e descobriram na Associação,
que podem ser o que quiserem na vida,
basta lutar, lutar e lutar pelos seus objetivos.
Grandes promessas do futebol mineiro !!!
Ronan do Espirito Santo, 40 anos, além de
grande atleta do futebol, também é jogador
do vôlei sentado e corredor de rua, um
atleta dedicado 100 % ao esporte.
Todos sabemos que esporte na vida
das pessoas só traz benefícios positivos. O
futebol para amputados, além de integrar,
é muito emocionante e contagiante para
quem assiste. Vale a pena conferir !
Para quem quiser conhecer ou praticar os esportes disponibilizados na AMDA
basta acessar as páginas no Facebook:
facebook.com/amda.amda.332?fref=ts.

Adriana Buzelin
cursou relações públicas, produção editorial
e design gráfico. Modelo
publicitária antes de se
acidentar, hoje faz parte
da agência de modelos
inclusivos Kica de Castro.
É a primeira mergulhadora tetraplégica mineira registrada pela HSA. É
criadora da Revista Digital Tendência Inclusiva
e encara batalha pela inclusão social.
Site pessoal: http://www.adrianabuzelin.com.
Site da revista: www.tendenciainclusiva.com.br

informe publicitário

Tradição e inovação
Sonnervig investe no nicho de PCD com equipes exclusivas e lojas preparadas
O grupo Sonnervig é um dos mais tradicionais da rede Ford, desde 1928 no mercado. Em
2015, o grupo se preparou para dar atenção
especial ao nicho de PCD. “É um grupo que
cresce em média 20% ao ano, diante de uma
queda no varejo de 25%”, afirma Mauricio Ogel,
gerente de vendas diretas da Sonnervig. Após a
decisão de investir nesse segmento, houve preparação vvespecífica da equipe de atendimento,
exclusiva para esse público. Esse tipo de venda
foi totalmente setorizado e um departamento
unicamente para PCD foi criado.
“Hoje, temos a estrutura completa preparada, com lojas adaptadas, banheiros, vagas de
estacionamento, isso na parte de acessibilidade”, continua Ogel. A parte burocrática não foi
deixada de lado. “O cliente só vai se preocupar
com a compra do veículo. Nossa filosofia é que
a pessoa precisa de um cuidado diferenciado,
mas ela precisa ter os mesmos direitos que
qualquer um em uma loja de varejo”.
Dessa maneira, a Sonnervig passou a contar
com todo o suporte de empresas parceiras, para

fazer desde as isenções fiscais até a de rodízio
veicular, por exemplo. “Todo o processo é feito
dentro da concessionária, para o cliente não
ter problema nenhum”. E isso pode ser acompanhado de maneira online, tanto a evolução
no pedido do veículo quanto o restante do
processo, como as isenções, IPI, ICMS, IPVA e
Rodízio, “temos uma linha do tempo de todo
o processo”, resume o gerente.
Todas as lojas Sonnervig têm um representante do nicho PCD. A entrega do veículo é
feita por consultores treinados. E a procura tem

acontecido por parte de todos os segmentos
de necessidades, condutores, cadeirantes, etc.
O valor médio de compra entre os modelos
atualmente é de R$ 50 mil, sendo que o teto
para PCD é de R$ 70 mil.
Mauricio Ogel comenta ainda que “um
produto que se encaixa com uma luva nesse
segmento é a Ecosport”. Mas também existe
demanda por veículos de entrada como o Ford
KA, com direção elétrica, um item que facilita
a vida de muitos clientes com algum tipo de
necessidade especial. O câmbio automatizado
Power Shift também é bastante solicitado.
O mês de dezembro trará um feirão PCD
na Sonnervig, um dos primeiros destinados a
esse público. Além disso, o grupo tem investido
em veículos de mídia voltados ao segmento
de PCD. Também faz parte da estratégia de
comunicação com esse público a criação de
uma fanpage só para clientes com mobilidade
reduzida.
Confira: www.facebook.com/MobilidadeReduzidaPrecoReduzido
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Na cidade, somos todos pedestres.
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equoterapia

Alunos participam de
competições oficiais !

O

s benefícios de praticar
equoterapia já são bem difundidos entre as pessoas
com deficiência, como os
ganhos motores e psicológicos. O Centro de Equoterapia Educacional
Texas Ranch, localizado em Itapecerica da
Serra/SP, juntamente com a Hípica Manège
Alphaville, resolveu levar alguns de seus alunos para competições oficiais e os primeiros
resultados entusiasmaram os instrutores.
Em 2015 foram 8 etapas de salto iniciante em torneio organizado pela Federação
Paulista de Hipismo. “Tivemos importantes
resultados alcançados dentro e fora das pistas. No próximo ano a intenção é intensificar
ainda mais as nossas
participações”, conta
Elizabeth Melani,
responsável pelo Texas Ranch. Está sendo feito inclusive um
projeto nesse sentido, juntamente com
José Batista Filho, sócio diretor da Manège.
“Queremos convidar outras entidades de
equoterapia para participarem conosco das
competições”, destaca Elizabeth.
De acordo com Batista Filho, diante do
sucesso dos competidores do Texas Ranch, a ideia é criar uma etapa especial somente para praticantes de equoterapia, já
no próximo ano. “Durante as competições
acompanhamos a inclusão social através
do esporte e vimos uma aceitação muito
positiva por parte do público. Queremos em
2016 criar o Troféu Texas Ranch, um torneio
com várias etapas durante o ano, somente
para competidores especiais”, afirma.
As competições de alto nível exigem muita dedicação não só dos competidores, mas
também dos familiares e profissionais. A

fisioterapeuta Kátia Souza de Oliveira explica
que todos os que participam dos campeonatos praticaram em média pelo menos dois
anos do programa de educação – reeducação da equoterapia. “Nesta etapa, os alunos
adquirem equilíbrio, coordenação motora,
alto confiança, adequação postural, atenção,
concentração e maior independência, para
só então evoluir ao programa pré-esportivo”,
destaca Kátia.
Os benefícios da participação nas competições são visíveis nos praticantes já que,
segundo as fisioterapeutas do centro educacional, eles demonstram maior interesse
no programa desenvolvido no Texas Ranch,
especificamente para cada um deles. “Os
nossos praticantes buscam sempre apresentar melhor desempenho nas competições,
com isto os profissionais podem explorar
mais a capacidade de cada um”.
Outro importante resultado alcançado
por eles são os vínculos familiares. Em todas
as competições os pais estão presentes,
melhorando a atenção deles para a ativida-

de naquele momento. “Além disso, eleva
a autoestima, além dos ganhos motores e
psicológicos pelas premiações e pelo fato de
subirem ao pódio e receberem medalhas
e troféus pela participação e desempenho.
É também uma maneira de gerar inclusão
social através da prática do esporte”, finaliza
Elizabeth.
Na 8ª Etapa Metropolitana, por exemplo,
realizada em 15 de novembro, três praticantes se destacaram na pista da Hípica Granja
Viana, em Carapicuíba/SP: Jean Paulo Ohara, que tem microcefalia, pela segunda vez
este ano, se classificou entre os 10 melhores
da etapa, ficando com a 6ª colocação. Já
Caroline Dominic Porsi ficou com o 8º lugar
e José Henrique, com o 9º lugar.
O Texas Ranch - www.equoterapiatexasranch.com.br - funciona desde 2007 e
atende mensalmente cerca de 70 pacientes
por meio de convênios com as prefeituras
dos municípios de Itapecerica da Serra/SP e
Embu das Artes/SP e também recebe apoio
de patrocinadores.
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Vendas decolam graças ao
atendimento especializado em PcD
A Honda Sampa fecha o ano de 2015
com um resultado expressivo nas vendas para o segmento de PcD e registra
crescimento de 50% em relação a 2014.
“Este ano foi muito bom, tivemos um VOLUME de vendas EXPRESSIVO graças
ao trabalho diferenciado que fizemos”,
comemora Rodrigo Candea e Renata Flores, consultores de vendas especiais da
concessionária. O treinamento de vendedores exclusivos para esse público,
somado à divulgação em revistas, jornais
e internet fez a diferença.
Também contribuiu o fato de a loja
ser adaptada para receber cadeirantes,
com instalações e banheiros dentro dos

padrões do ABNT. Além disso, hoje, clientes que não podem ir à loja também são
atendidos em domicílio. Parcerias com
autoescola e despachante especializados
nesse nicho garantem toda a assessoria
desde as isenções até a primeira carteira
de motorista para PcD.
Candea e Flores destacam também
um seguro específico que a Honda possui para esse público. Os seguros tradicionais não restituem 100% do valor
do automóvel a PcD, porque em caso
de roubo ou acidente com perda total
as companhias descontam o valor dos
impostos. Por meio de uma parceria entre a montadora e a Yasuda Seguros, o

proprietário consegue receber o valor
total do carro nessas situações. “É uma
tranquilidade a mais para o proprietário”,
afirma o consultor.
O produto de maior procura nesse
segmento atualmente na Honda Sampa é o Fit, quase sempre com câmbio
automático. Hoje a montadora mantém
um foco permanente na pessoa com deficiência, por meio do programa Honda
Conduz. A Honda Sampa planeja novidades para o ano que vem para trazer
ainda mais conforto aos consumidores.
“Investiremos bastante, a expectativa é
continuar crescendo”, completa Candea
e Flores.

AQUI NA HONDA SAMPA VOCÊ
POSSUI ATENDIMENTO EXCLUSIVO
Assessoria
especializada para:
• IPI • IPVA
• ICMS • RODÍZIO

Setor e vendedores
exclusivos para
melhor atendê-lo.

Av. Gal Edgar Facó, 441 - Freguesia do Ó, São Paulo - SP

Venha nos visitar e fazer um Test-Drive,
nós vamos te SURPREENDER!

Tel: (11) 3977-2000
www.sampamotors.com.br
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terceiro setor

por Ricardo Beráguas

Instituto vem para ajudar
Associações a superarem
burocracia !
O IAPAS - Instituto de Apoio Operacional e Assistencial é uma entidade filantrópica
de assistência social, fundada em 2008, cujo foco é ajudar as entidades sem fins
lucrativos a superar as barreiras da burocracia em prol da sustentabilidade...

H

á pouco mais de um mês,
a Revista Reação firmou
uma parceria com o “IAPAS - Instituto de Apoio
Operacional e Assistencial,
para trazer aos seus leitores informações
técnicas e orientações sobre legalização
de entidades do terceiro setor, contabilidade das associações sem fins lucrativos,
informações sobre captação de recursos
e incentivos fiscais.
Historicamente as pessoas associam-se
para ganhar força em suas ações, quer sejam de saúde, direitos, deficiências, causas
sociais e é aí que começam os problemas.
Quase não há fonte de informações e
orientações em nosso País, que permitam
a legalização e transparência das ações de
forma fácil e compreensível a todos.
A parceria com o Instituto de Apoio
deverá diminuir as barreiras técnicas para
as entidades de terceiro setor, para se formalizarem e não sucumbirem no mar da
burocracia nacional. Assim, nesta primeira
publicação trazemos uma rápida visão de
como o IAPAS vem atuando no setor.
O Terceiro Setor é formado por ações
sociais, em maior ou menor escala, composto de pessoas que foram impulsionadas pelo amor ou pela dor e dedicam
sua vida ou parte dela a uma causa. Não
se deve desprezar a existência de grupos
classistas ou empresariais que são representados por meio de entidades, mas
ainda assim, sem fins lucrativos.

No Brasil, o terceiro setor destacou-se
e cresceu vigorosamente, promovendo
os direitos sociais, principalmente com a
inserção das pessoas com deficiência e
minorias, na sociedade. O crescimento das
entidades deu-se por conta própria, pois
o setor público não acompanhou com a
qualidade e eficiência necessários, apoio
técnico entre outros.
Para as empresas, foram criados diversos regimes de tributação, de formalização
e registro, assim o empresário pode escolher a forma como montar sua empresa, seu empreendimento. Pode ter uma
sociedade empresária, sociedade simples, sociedade anônima ou Eireli, pode
ser tributado pelo lucro real, presumido,
simples. Já uma associação em qualquer
segmento em que pretenda entrar, terá
de seguir a mesma cartilha, que, aliás,
não possui qualquer orientação pública
que a leve do momento da constituição
até a formalização.

Assim, através deste espaço, estamos
colocando a experiência de 30 (trinta)
anos dos profissionais que estão se voluntariando, para levar esclarecimentos
e capacitação para as entidades, gratuitamente. Pretendemos orientar sobre os
melhores procedimentos para que as entidades fiquem regularizadas, tratando de
incentivos fiscais, captação de recursos,
legalização ou contabilidade.
Atualmente há um trabalho de capacitação de secretarias de assistência social
de diversas cidades que contaram com
nossas equipes levando informação e
montando oficinas culturais e não pretendemos parar. A nossa sustentabilidade
vem dos parceiros que entram com a mão
de obra qualificada e ainda contribuem
com os custos fixos. Como os custos são
altos, o Instituto colabora intensamente
por e-mail, além dos eventos e participações nas redes sociais.
Visando ampliarmos nosso campo de
atuação há estudos para criação de cursos
e oficinas, específicos, para prefeituras e
entidades sociais, que podem ser aplicados
assim que se consigam financiamento.
Ricardo Beráguas

é contador e proprietário da
A2 Office, especializada em
terceiro setor e presidente do
Instituto de Apoio Operacional e Assistencial – IAPAS
E-mail: info@iapas.org.br
Informações e orientações ao
público: www.iapas.org.br
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Resultado positivo com
equipes preparadas
Lyon Despachante, empresa constituída
em 1987, tem como foco o segmento de
documentação de veículos. “Em 2012, iniciamos nosso trabalho também no segmento de isenções para aquisição de veículos
para pessoa com deficiência (PCD), tanto
condutores quanto não condutores”, explica
Itamar Tavares Garcia, sócio. Foi criado um
departamento exclusivo para atender a essa
demanda, “pois com o desenvolver do nosso
trabalho, sentimos um grande campo a ser
explorado, o que temos feito com grande
profissionalismo”, continua Garcia. Em 2015,
apesar de todas as expectativas negativas
relacionadas à economia e à política, a empresa se considera satisfeita com o trabalho

desenvolvido. “Não tivemos o reflexo negativo da recessão”, comemora o sócio. “Aliás,
podemos dizer que para a Lyon Despachante
foi um ano bastante positivo, tanto para atendimento de veículos quanto para o serviço
de isenções. As parcerias com revendedores
e o atendimento de nossa equipe – a qual
agradeço pela dedicação e engajamento –
têm feito da Lyon uma referência no segmento.” Ele espera que 2016 seja um ano
menos conturbado nos âmbitos econômico
e político, para o Brasil retomar um caminho
de crescimento. “Independentemente desse
aspecto, temos muitos desafios a enfrentar.
Mas, com a experiência acumulada ao longo
do tempo, temos convicção de que estamos

fazendo um bom trabalho e temos um grande espaço a explorar”, avalia. Além da atividade como prestadores de serviços, a Lyon
considera obrigação estar sempre atenta às
oportunidades, “aumentando nosso cardápio
de serviços, engajando-nos nas lutas para que
os direitos sejam respeitados e alcançados
por nossos clientes, inclusive, os PCDs”.

DESPACHANTE
Desp. Responsável
Mauro Matsumoto
SSP 7423

FONE: 11 2942-1450

ID: 2*24520/ 2*832910 / 2*832911
Site: www.lyondespachante.com.br

E-mail: lyon@lyondespachante.com.br / isencao@lyondespachante.com.br
facebook.com/lyon.despachantes

@lyondespachante

11 9.9633-2363

Horário de Atendimento de Segunda à Sexta
Das 08:00hs. às 18:00hs.

Rua Padre Adelino, 1998 - Tatuapé - CEP 03303-000
(Próx. a Praça Silvio Romero)
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test - drive

Peugeot 2008
Apostando no mercado brasileiro e no segmento de SUVs
compactos, montadora francesa lança o modelo fabricado no Brasil
e que vem caindo no gosto do consumidor...

M

ais uma vez, numa parceria com a fábrica
da Peugeot, através do seu departamento de Vendas Especiais, foi cedido por 30
dias para a equipe exclusiva e especializada de consultores da Revista Reação,
um modelo Peugeot 2008 - Allure 1.6 Flex Automático. O
lançamento do momento da montadora no Brasil.
O carro foi adaptado com uma alavanca de freio e acelerador (push and pull) e um pomo giratório no volante, cedidos
por uma adaptadora parceira da revista – a Hand Drive, com
sede na zona norte da capital paulista – para que os testes
pudessem ser realizados por pessoas com deficiências em
seu uso diário com o veículo, nas mais diversas situações
e condições, dando assim, um parecer real e concreto dos
pontos positivos e negativos, das qualidades e diferenciais do
2008, mas como usuário com deficiência e seus familiares.
O 2008 é um modelo que vem para se encaixar muito
bem numa lacuna onde há espaço e procura por consumidores com deficiência e suas famílias. Ele vem com bom
espaço interno e de porta-malas e itens de requinte, beleza
e funcionalidade que dão um toque todo especial no carro.
Vamos conhecer um pouco mais.

test - drive

Design, acessibilidade e
transferência
Do jeito que a maioria das pessoas com
deficiência que dirigem gosta. O Peugeot
2008 tem o assento do motorista mais
alto do que o assento da cadeira de rodas. Fica mais fácil para a transferência
de cadeirantes, por exemplo. Porém, uma
reclamação dos cadeirantes que testaram
o carro, foi o reduzido ângulo de abertura
da porta dianteira do motorista e do passageiro. Elas abrem pouco, dificultando a
aproximação maior da cadeira para deixa-la mais paralela ao banco do carro para
entrada e saída do usuário na transferência. Outro ponto que pegou um pouco
para alguns cadeirantes, dependendo do
grau de lesão, foi a barra da porta do
motorista, que normalmente fica no meio
do caminho entre o banco e a cadeira de
rodas. A boca de abertura da porta é pequena e com o pouco ângulo de abertura,
isso dificultou para alguns. Para que usa
muletas, bengalas, próteses ou pessoas
com apenas algum tipo de mobilidade
reduzida, o modelo se mostrou perfeito
em relação ao entrar e sair.
O design do 2008 é um dos seus
pontos altos. Menor do que aparenta ser
quando se fala de um SUV, por fora o
modelo traz linhas arrojadas e bem definidas, que dão um ar de robustez, força
e modernidade.
Por dentro, o modelo é muito bonito
e moderno. O volante, pequeno e não
totalmente redondo, dá um ar bastante
esportivo, com trocas de marchas opcionais através do sistema de borboletas.

O painel distante tem de linha limpas e
detalhes de molduras na cor preto brilhante. O acabamento é primoroso. A alavanca
do frei de mão é uma atração à parte, no
formato “aviação”. Possui ainda alarme
ultrassom, sensor de estacionamento traseiro, regulador de velocidade, faróis de
neblina e ajuste dos retrovisores elétricos.
Assim como vidros elétricos, tal como a
abertura do teto panorâmico, feita por um
botão no console e que dá um charme
todo especial e uma visibilidade fantástica.
A acessibilidade dos comandos do painel
é muito boa, assim como dos comandos
que ficam no apoio de braço da porta do
motorista e no volante. O 2008 ainda traz
ar-condicionado digital bi-zone, rodas de
liga-leve de 16”, central multimídia freios
ABS, air-bags e luzes diurnas em LED.

Dirigibilidade, visibilidade,
conforto e desempenho
A visibilidade na 2008 é excelente,
até pelo seu teto panorâmico, fazendo
com que os ocupantes tenham a sensação de fazer parte do visual externo e da
paisagem.
Gostoso de dirigir, na estrada e na cidade, o câmbio automático faz com que
a sua condução fique tranquila, e as trocas
de marcha não são sentidas.
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Roberto Batista Carneiro
- 63 anos – Policial Militar
– Diretor APMDFESP (amputação perna direita/diabetes): “O carro é muito espaçoso,
gostei demais disso ! O banco
é anatômico, macio, se encaixa
na gente... é bem confortável...
O porta-malas dele é excelente.
A altura, adaptação e arrancada
são muito boas também.”

Pelo excelente espaço interno, as adaptações ficam
instaladas (alavanca de freio e acelerador) numa posição que não atrapalha a entrada e saída do carro.
O desempenho do motor 1.6 Flex não deixa a desejar.
O carro responde bem na estrada e na cidade, mesmo
cheio, oferecendo desempenho, conforto e segurança.
Os bancos, anatômicos, abraçam o tronco do motorista,
dando estabilidade de tronco. Muito bom !

Porta-malas
Aqui neste item o 2008 fez a diferença. Seu porta-malas
é um dos melhores da categoria, cabendo a cadeira de
rodas com extrema facilidade e montada. A cadeira tipo
monobloco pode ser colocada inteira, apenas retirada as
rodas, sem baixar o encosto. Cabe com tranquilidade e ainda,
com jeitinho, consegue-se levar até algumas coisas a mais,
como compras e malas. Logicamente, isso sem o tampão.
Caso se mantenha o tampão do porta-malas, mesmo assim a cadeira de rodas cabe, mas aí com o encosto rebatido.
As cadeiras dobradas em “x” cabem facilmente também,
porém dobradas e com rodas retiradas e sem o tampão.

Itamar Tavares Garcia - 51
anos – Despachante (cadeirante/sequela de Polio): “O
modelo é excelente no geral. Fiz
a transferência da cadeira para o
carro e do carro para a cadeira
num bom nível, sem esforço. O
espaço interno é muito bacana.
Nunca tinha dirigido um Peugeot e nem pensado em um para
aquisição, mas vou começar a
considerar a ideia. A única ressalva é que a abertura de porta
– ângulo - poderia ser maior.”
Edson Rodrigues - 46 anos
– Policial Militar – Diretor
APMDFESP (cadeirante/lesão T4): “A abertura da porta
poderia ser maior... dificulta a
entrada e saída do cadeirante,
dependendo da gravidade da
lesão, como no meu caso. A
coluna da porta fica numa posição entre o banco e a cadeira
de rodas... porém, gostei muito
do espaço do porta-malas, cabe
uma cadeira de rodas aberta,
sem desmontar ! O design é
bem legal, bonito modelo.”

Airton Belmiro da Silva
- 53 anos – Policial Militar
– Diretor APMDFESP (cadeirante/lesão T3): “O carro é
muito bonito e o porta-malas é
razoável. Parece ser meio gastão
em relação a combustível...”
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“Programa Acesso”: montadora fortalece
ainda mais a marca com atendimento
especializado e de qualidade a PcD

A Ford mantém, desde 2008, o “Programa Acesso” para oferecer produtos
e preços diferenciados ao público PcD,
com descontos que vão além das isenções legais.
Além de veículos automáticos mais
acessíveis, esse programa inclui o treinamento da rede de distribuidores para
oferecer um atendimento personalizado
a esses clientes.
Em 2015, essa venda especial teve
um resultado expressivo no mercado de
veículos para Pessoas Com Deficiência.
Comparado ao ano anterior, a montadora
teve um avanço, totalizando a entrega de
3.400 unidades até novembro.
O crescimento do grupo foi impulsionado por uma série de ações, entre as quais
a presença da marca foi sentida em eventos que promoveram o conhecimento, as
vantagens de tecnologia e modernidade
dos veículos globais da Ford aqui no Brasil.
Entre os veículos que vem ganhando
espaço neste mercado, o EcoSport tem
sido um sucesso nas vendas do Programa

Acesso Ford, por ser um utilitário esportivo
muito desejado. Ele se destaca pelo tamanho compacto, facilidade de acesso e
abertura lateral da porta traseira, altura do
solo, economia e custo-benefício.
O lançamento da versão 1.6 automática, mais acessível da categoria, é um
exemplo da criatividade da linha Ford
para este mercado. Há também o Novo
Focus, carro médio entre os mais vendidos do País.
Em 2016, o objetivo da Ford é manter
grande foco nesse segmento e ampliar
as estratégias para oferecer condições de
compra atraentes, desenvolvendo a rede
de distribuidores para investir no potencial
desse mercado.
A rede de distribuidores Ford bem treinada e a parceria com associações com
programas com despachantes e autoescolas especializadas contribuíram para
um atendimento dinâmico e com muita
qualidade.
A proposta da montadora é ir além da
venda, atuando como uma verdadeira con-

sultoria para auxiliar em todo o processo de
aquisição e obtenção das isenções.
A presença da Ford na REATECH 2015,
maior evento do segmento, seguiu essa
linha. Foram consultores e despachantes
contratados para esclarecimento sobre as
leis de isenção de impostos, consultores
de negócios e operadores de crédito da
Ford Credit à disposição para análise de
financiamento.
A marca participou também da primeira
edição da MOBILITY & SHOW no Autódromo de Interlagos, com espaço para test-drive e exposição de veículos adaptados
em parceria com a Cavenaghi, mostrando
que o segmento de PCD está sendo cada
vez mais valorizado.

AQUI É LIBERDADE.
AQUI É ECOSPORT.

TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA DE
6 VELOCIDADES

SYNC® COM APPLINK
E ASSISTÊNCIA DE
EMERGÊNCIA

ASSISTENTE DE
PARTIDA EM
RAMPAS

• Ar-condicionado • Air bag duplo • Faróis de neblina • Faróis com LED • Direção elétrica • Calotas integrais
• Bagageiro de teto • Vidros, travas e espelhos elétricos • Rodas de aço 15” com calotas integrais
• 4 Tapetes em carpete (dianteiros e traseiros) • Freios ABS com controle de estabilidade e tração
• Aviso sonoro do cinto de segurança (motorista e passageiro)

Consulte um Distribuidor Ford.
Válido para pessoas com deﬁciência, com isenção de IPI e ICMS, mediante carta de autorização da Receita Federal e Secretaria da Fazenda.
Sujeito a aprovação de crédito. Válido para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos todos pedestres.
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lição de vida

Giovanni Venturini

Ator, poeta e escritor, as várias faces de um verdadeiro artista anão...

U

m dos destaques da novela
infanto-juvenil - Cúmplices
de um Resgate - do SBT,
Giovanni Venturini, é um
grande ator e acaba de lançar seu livro no início de dezembro, com
título: “A Não Ser”. Ele é mais conhecido
pelo trabalho de ator, e o papel que faz
na novela foi especialmente criado para
ele, pois não existia na versão original
mexicana da trama. Isso aconteceu depois
de Giovanni estrear na emissora em outra
novela infantil, a “Chiquititas”, quando foi
selecionado para uma pequena aparição,
mas agradou tanto, que ficou por cerca de
10 capítulos. Resultado: ganhou um papel
importante na novela atual.
Ele também já esteve no teatro este
ano, em uma elogiada montagem de “A
Casa de Bonecas”, clássico do dramaturgo
norueguês Henrik Ibsen, onde a atriz Helena Ranaldi contracenou com três atores
anões. Foi ainda focalizado em um documentário do “Histórias Extraordinárias do
National Geographic”, cujo último episódio
refletiu sobre nanismo. “Cinema é meu
próximo passo. Já tive algumas participações em curtas-metragens, mas ano que

vem, quero fazer um longa e aprender
mais essa linguagem da profissão de ator”,
conta Venturini, que também pensa em
escrever para teatro e, quem sabe, até
dirigir.
Até agora ele conseguiu escapar do estereótipo de anões artistas, em geral apresentados como personagens cômicos. “Infelizmente, não só a arte, mas a sociedade
ainda é muito preconceituosa. Isso é um
reflexo de gerações que se acostumaram
a nos enxergar como o bobo da corte, o
anão de circo, o palhacinho, o ser místico,
e por ai vai. A mídia contribui e muito para
isso, colocando-nos apenas em papéis estereotipados, cômicos, seres mitológicos e
fantasiosos, ridicularizados e até agredidos
fisicamente”, analisa.
Venturini lembra de ter feito muita coisa
que não gostava, porque era o oferecido,
até que percebeu ser isso uma questão
também do próprio grupo: “enquanto
houver atores anões aceitando esse tipo
de ‘trabalho’, o mercado vai continuar oferecendo isso. A partir do momento que
você se impõe a ele e diz não, eu quero
ser reconhecido pelo meu trabalho de
ator, antes de ser reconhecido pela minha
condição física, aí passam a te enxergar de
outra forma”, garante.
O Brasil ainda tem muito a
aprender nesse quesito, mas
já está mudando, um reflexo
também do que ocorre nos Estados Unidos e alguns países da
Europa, que já oferecem papéis
importantes a atores anões. Ele
cita como exemplo, Peter Dinklage, que
tem uma participação expressiva na série
“Game of Thrones”: “Muito se deve à
postura e à forma como ele quis
consolidar sua carreira”, considera Venturini. “Não condeno quem aceita qualquer

tipo de papel, personagem e/ou situação
para aparecer na mídia. Apenas não é a
forma como eu quero aparecer. Por isso
tenho essa postura”, enfatiza Giovanni.

Na luta desde cedo
Venturini é um apaixonado pela carreira
de ator desde as apresentações na escola.
Filho único, o pai é formado em arte, com
ênfase em cenografia, e na infância conviveu com adereços, figurinos e cenários
que ele confeccionava. Por volta de 14
anos, começou a fazer visitas nos finais de
semana em hospitais infantis e orfanatos,
utilizando a linguagem do palhaço e da
arte circense, como malabares e acrobacia.
Aos 15, com mais dois amigos que também faziam parte desse projeto social, foi
convidado a fazer uma apresentação de
15 minutos em uma feira de eventos para
apresentar o produto do cliente. Ele conta
que foi o primeiro cachê, portanto considera que aí começou a carreira. “É engraçado relembrar. Tinha uma temática de

lição de vida

Egito, estávamos de palhaço, e tínhamos
que apresentar o produto. Cada um de
nós fazia mais de um personagem, uma
confusão danada. Sei que até Deus eu
interpretei nessa montagem!”, relembra.
Ele até que tentou ter uma outra profissão.
Aos 18 anos (hoje tem 24), começou a fazer
faculdade de Gestão de Turismo, arrumou
emprego fixo e levava o teatro como hobby
nos finais de semana. Mas a paixão por atuar
acabou por impedir a outra carreira. Resolveu
largar tudo e viver seu sonho. Terminou a
faculdade, largou o emprego e resolveu se
dedicar exclusivamente à profissão de ator,
sem nenhum arrependimento. “Tenho vivido
e amado cada vez mais atuar”, afirma.
Ao lado dessa paixão, caminha uma
outra: escrever ! O livro “A não ser”, lançado
pelo Selo do Burro, reúne textos desde a
adolescência até hoje. “Neles eu expresso
muito do que vejo, do que vivo, alguns são
fantasiosos, outros são como manifestos.
Enfim, muita coisa é do que vi e vivi, outra
parte é tudo invenção, mas não deixa de
ser real”, conta. Desde os 15 anos ele
publica seus escritos no seu blog (anaosergigante.blogspot.com.br), que está um
pouco parado atualmente por causa dos
muito compromissos e da necessidade de
manter textos inéditos para o livro, mas

que ele pretende retomar.
De forma mais profissional, a poesia
tomou uma proporção maior na vida dele
a partir de 2013, quando começou a frequentar saraus e conheceu a galera do
“Menor Slam do Mundo” (Daniel Minchoni, Sinhá, Ge Ladera e Anna Zêpa), uma
batalha de poesias de 10 segundos. Só
pode participar quem tem poesia autoral.
Ele conta que conheceu muitos poetas de
São Paulo e de outros estados e que foi
convidado para integrar a equipe, fazendo
pelo menos uma edição por mês do projeto, que tem uma página no facebook.
Quem quiser conhecer, é só entrar para
saber das próximas edições.
Venturini ainda faz parte do cast da
Agência Kika de Castro como modelo fotográfico e ator, e já fez vários ensaios, desfiles inclusivos e participação em eventos.
Foi a Agência, inclusive, que agendou o
teste para “Chiquititas”, abrindo as portas
da TV para ele. “Essa parceria só está crescendo!”, afirma. Ele também participa do
projeto “Somos todos Gigantes”, um grupo
no face destinado a orientar as pessoas
sobre o nanismo e combater todo e qualquer tipo de preconceito.
“O recado que quero deixar é que você
pode ser o que quiser. Basta acreditar e
sempre pensar positivo. Vá atrás do seu
sonho e da sua felicidade. Não se contente
com o que a sociedade lhe impõe, se não
é isso que te faz feliz. Cabe a cada um de
nós manter a cabeça erguida, acreditar e
correr atrás do nosso sonho, para que ele
não fique apenas no imaginário, e vire sim
uma realidade para nós”, conclui Giovanni.

A NÃO SER
Acima de tudo e abaixo de todos,
sou anão.
Até mesmo acima do meu banco
ou quieto no meu canto,
continuo pequeno cidadão.
E anão nada mais é que um ser gigante
por dentro,
alguém que esqueceu de crescer por
fora,
que inverteu o sentido e o significado
de vir e ir embora,
de crer e de ser,
de crescer.
Todos crescem, menos nós.
Cordas infindas em nós
somos eternamente imensos
em prosas, in-versus.
Não vejo diferença entre os anões e
os demais.
A não ser os banais.
A não ser a indiferença de ser grande.
Anão: ser Gigante.
Portanto,(gig)antes de mais nada,
(gig)antes de qualquer coisa,
adiante e diante do mundo somos,
gigAntes de tudo, como todos.
* Trecho do livro “A não Ser”, de autoria
de Giovanni Venturini
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rio de janeiro

por Fábio de Seixas Guimarães

Não há verdade absoluta sobre
as Pessoas com Deficiência

D

epois de 2 Anos à frente
do Projeto BLA – Busco de
Legados de Acessibilidade,
com o nosso slogan: “Não
sou cadeirante mas e se
fosse ?”, ganhei dois “banhos de água fria”
que me fizeram pensar que realmente,
não há verdade absoluta sobre as Pessoas
com Deficiência. Vejam:
1 - Conversando com uma pessoa de
infraestrutura em um Aeroporto aqui do
Brasil, em junho passado, disse a ela, categoricamente, no “alto da minha sabedoria”
sobre acessibilidade – digo isso porque
sei que tenho muito a aprender – que
não poderiam utilizar aquele vaso sanitário ou “bacia sanitária”, como está na
norma técnica, com abertura
frontal. Afinal, aprendi com um
PcD que aquilo está fora das
normas, que é inadequado, é
ruim para PcDs usarem. Embora eu não tenha encontrado na
NBR 9050:2004 (ABNT) nada
que proíba este tipo de bacia
sanitária. Imediatamente, um cadeirante à
minha frente ponderou. – Discordo ! Para
as pessoas tetra, como eu, é fundamental. Às vezes acontece de precisarmos ter
um toque, de outra pessoa, para estimular nosso intestino, por exemplo. Com
o buraco na frente a pessoa que ajuda
pode enfiar a mão. Guardei comigo esta
resposta, respeitei e percebi que havia
uma outra “verdade” sobre a questão.
Duas “verdades”, vindas de diferentes deficiências. Então me pergunto às vezes:
Como encontrar o desenho
universal para isso? Em julho,
viajando por três grandes cidades dos EUA – Las Vegas, São
Francisco e Los Angeles – e
outras menores, verifiquei em
TODOS os banheiros que fui,
que não havia uma abertura

na frente do vaso, mas sim, no assento.
Foi então que tive o meu primeiro banho de água fria. Cheguei à conclusão
que o buraco frontal pode ser importante,
mas não precisa ser no vaso. Basta ter o
buraco no assento.
2 - Assistindo a uma palestra da inglesa Barbara Lisick,
consultora de acessibilidade e comediante, ganhei o meu
segundo banho de
água fria. Desde dezembro de 2013, com
nossa autorização, existe em uma grande
empresa de preparação de jogos esportivos no Brasil, um Programa denominado:
“Não sou cadeirante mas...e se eu fosse ?”.
Lá, a empresa convida seus colaboradores
a sentarem em uma cadeira de rodas e
vivenciarem a dificuldade de locomoção
de um cadeirante nos mínimos trajetos
dentro do escritório (chamam de light),
ou mesmo um deslocamento até um
restaurante mais próximo (extreme). Um
Programa criado para sensibilizar pessoas
voluntárias, claro. Pois bem, a referida consultora disse não acreditar nesse tipo de
ação porque, no seu entender, as pessoas
precisam ouvir e respeitar os desejos e
direitos das Pessoas com Deficiência. “Vocês não devem colocar pessoas sentadas
em uma cadeira de rodas ou vendar seus
olhos”, disse ela em público. Num primeiro momento, confesso ter ficado abalado
ao ler uma entrevista dada por ela ao
jornal O Globo, no dia 1 de agosto, com o
título: “O mundo é desenhado para excluir
pessoas”. E na mesma reportagem ela
dizia: “Minha missão é mudar o mundo,
de modo que o acesso exista para todos,
não só para os que usam cadeiras ou uma
scooter como eu. Quero que quando um
arquiteto ou um designer planeje um prédio, pense como ele será para cada pessoa que o usará”, afirma Barbara. Ops !...

Se o mundo é desenhado para excluir pessoas e nosso projeto pretende sensibilizar
as pessoas ditas “normais”, para melhorar a
acessibilidade onde todos convivem, bingo !
Falamos a mesma língua, nem inglês e nem
português, a língua universal da acessibilidade. Portanto, mais uma vez: Não há verdade
absoluta sobre a acessibilidade. O que existe
são Normas, fortalecidas por Leis. Esta é a
verdade absoluta. Nosso grande objetivo é
fazer com que todos entendam que temos
que cumpri-las, pois é direito da Pessoa com
Deficiência.
Reconheço e respeito o lema internacional:
“Nada sobre nós sem nós”. E confesso que, a
partir do momento que sentei em uma cadeira de rodas, me senti parte do “Nós”. Conheci
outros tantos “Nós”, como: Rodrigo Casemiro,
André Fuentes, Izabel Maior, Andrei Bastos,
Regina Cohen, Geraldo Nogueira, Augusto
Fernandes, Deborah Prates, Elizabeth Marge,
Rick Villar, Samara Andressa, Lindovando Rodrigues, Carlos Leitão, Marcos Lima, Armando
Nembri, Anderson Silva, Fabinho Fernandes,
Tulio Fuzato, João Batista, Ricardo Gonzalez
e o pessoal do Praia para Todos (Instituto Novo Ser)... Bernardo Borges e toda a
galera do Power Soccer do Rio, Curitiba e
Ceará, dentre tantos
outros que, pessoas
com deficiência ou
não, defendem a causa da acessibilidade
para Todos.
Fábio de Seixas Guimarães
não é cadeirante (mas e se fosse ?), é paulista
radicado no Rio de Janeiro desde 1978. Foi
oficial da Marinha até 1995, quando deixou o serviço militar para trabalhar na Rede
Globo, onde foi Diretor de programas de
TV. Posteriormente, passou a ser produtor
independente. É o criador e responsável pelo
Projeto BLA e da empresa ASA– Ações e
Soluções de Acessibilidade.
Site: www.buscolegados.com
E-mail: buscolegados@gmail.com
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CPB apresenta Programa de Transição
de Carreiras para apoiar formação
profissional dos atletas paraolímpicos !

N

os seus 20 anos de história, o Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB) teve papel
fundamental na mudança
de percepção em relação à
capacidade das pessoas com deficiência, por
meio do esporte. Agora, o CPB dá um novo
e importante passo para apoiar os atletas
que representam o Brasil. Não dentro das
pistas, piscinas e quadras, mas fora delas,
encaminhando um futuro profissional após
o encerramento da carreira.
No dia 11 de setembro, o CPB lançou
o Programa de Transição de Carreiras, em
evento realizado no auditório do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no Rio de Janeiro.
O projeto tem uma proposta clara: desenvolver a formação do atleta paralímpico
do Brasil. A ideia é oferecer capacitação e
treinamento profissional de acordo com o
perfil de cada um. Desta maneira, será facilitada a entrada do profissional no mercado
de trabalho assim que optar por dar por
encerrada a sua trajetória no esporte.
“’O que eu vou fazer quando parar ?’,

aquela pergunta clássica que os atletas se
fazem, vai ter agora uma resposta. Com esta
iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro,
no momento de transição, o atleta vai ter não
apenas a segurança,
mas também a capacitação necessária
para vencer os desafios do mercado”, diz
Andrew Parsons,
presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e vice-presidente
do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).
Para Andrew Parsons, os atletas têm
muito a acrescentar com a experiência no
esporte. “A ideia é fazer que os atletas utilizem tudo o que aprenderam durante a
carreira, os princípios de sacrifício, resiliência,
foco, metas, desafios, e adicionem ao conhecimento específico para uma profissão”,
acrescenta o presidente do CPB.
Os trabalhos para que a iniciativa seja
posta em prática estão a todo vapor. Desde
o anúncio, uma equipe analisa perfis de
atletas que representaram o esporte paralímpico brasileiro entre 1996 e 2012. Desta

maneira, os primeiros ex-atletas terão os
seus pontos fortes detectados. Este passo
inicial serve para indicar o caminho a ser
tomado pelo esportista, em acompanhamento que seguirá até a inserção do mesmo
no mercado de trabalho.
A iniciativa despertou o interesse de empresas, que rapidamente se propuseram a
auxiliar o CPB na capacitação destes novos
valores do mercado de trabalho. No evento
de lançamento do Programa de Transição
de Carreiras, o Comitê anunciou acordos
com a Adecco, empresa especializada em
recursos humanos, com a escola de idiomas
EnglishTown, e com a Universidade Estácio
de Sá. Mas outras empresas devem se juntar ao projeto em breve. Todas de olho em
aperfeiçoar o programa que deve cuidar
ainda mais do bem-estar do esportista com
deficiência no Brasil.
O projeto conta com aprovação de um
dos maiores símbolos do esporte paralímpico nacional. Dono de 13 medalhas em
Jogos Paralímpicos, o nadador Clodoaldo
Silva esteve presente no evento de setem-

apoio
bro no Rio de Janeiro. Seu apoio vem em
um momento bastante oportuno, já que
ele pretende encerrar a carreira após a participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016,
que acontecerão de 7 a 18 de setembro
do ano que vem.
Com data marcada para sua própria
transição, Clodoaldo ressalta a iniciativa
tomada pelo CPB e acredita que o tema
deixará de ser um tabu entre os atletas,
como ocorre hoje. “Ter esse tipo de apoio
é fundamental para que a gente se planeje e para que a própria sociedade possa
reconhecer e inserir de vez pessoas com
deficiência no mercado de trabalho”, diz o
atleta de 36 anos, nascido em Natal/RN.
O programa não anima apenas Clodoaldo, cuja trajetória já foi em grande
parte percorrida. Verônica Hipólito é uma
das principais promessas do atletismo
paralímpico brasileiro. Aos 19 anos, já foi
medalhista em Campeonatos Mundiais
e Jogos Parapanamericanos. Ela é uma
das esperanças da delegação brasileira para os Jogos do Rio-2016. Mas o
pensamento de Verônica já está mais
adiante. “Não é uma utopia pensar que
ser atleta e estudar são coisas que não
se chocam. Dá para você ser um bom
atleta e, ao mesmo tempo, cuidar da sua
formação e estudar. O CPB mostra que
está preocupado com as medalhas, está
preocupado com os resultados, mas que
não deixa de lado a formação de uma
pessoa”, afirma Verônica Hipólito.

O objetivo do projeto é que, a partir
de janeiro do ano que vem, as primeiras
capacitações sejam realizadas. Para isso,
370 bolsas de graduação serão oferecidas pela Universidade Estácio de Sá,
sem custo, aos atletas.

notas
Lei Brasileira de Inclusão é editada em braille
A LBI - Lei 13.146/2015,
também conhecida como
Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que deverá entrar
em vigor no próximo mês de
janeiro, foi impressa em Braille na Gráfica do Senado, por
determinação da Secretaria
de Editoração e Publicações.
A publicação está disponível
para organizações e bibliotecas que trabalham com cegos. De acordo com a
Agência Senado, já foram produzidos 119 títulos em Braille, como folhas impressas com os hinos Nacional, da Independência, da Bandeira e da Proclamação da
República, além do Jornal do Senado, que é mensal, da Constituição Federal, do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, do Código de Defesa do Consumidor
e do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre vários textos legais.
O diretor da gráfica, Florian Augusto Coutinho Madruga, considera que, apesar
do número elevado de pessoas com deficiência visual no país, há uma grande
carência de títulos em Braille, pois as editoras privadas não publicam nesse
sistema de escrita. Ele conta que os pedidos não chegam apenas do Brasil, mas
também de Portugal. As instituições interessadas em receber o material devem
entrar em contato com a Ouvidoria do Senado pelo telefone: 0800-612211.

Ingressos para o Carnaval paulistano já estão disponíveis
Os ingressos com desconto (meia-entrada) para pessoas com deficiência,
inclusive acompanhantes, quando necessário, já estão à venda pela Internet,
no site: www.bilheteriadigital.com/carnavalsp.
O desfile do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi será realizado nos
dias 13 e 14 de fevereiro. O desfile do Grupo de Acesso, em 15 de fevereiro.
E o Grupo I da União das Escolas de Samba, em 16 de fevereiro. Finalizando
com o Desfile das Campeãs, no dia 20.
A grande novidade para o Carnaval 2016 é a possibilidade do uso do “Bilhete
Único Especial – Pessoa com Deficiência”, como alternativa aos documentos que
comprovam o benefício da meia-entrada. Para cadeirantes, haverá 70 lugares
ao todo, mais 70 lugares anexos para acompanhantes, distribuídos entre os
setores A, B, D, E, F e G do Sambódromo. Para quem preferir comprar diretamente nas bilheterias, os ingressos estarão disponíveis em janeiro, em data a
ser anunciada. Mais informações sobre a meia-entrada, os interessados podem
obter através do site: bilheteriadigital.com/politica-de-meia-entrada.
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Lançamentos literários mostram a
vida com bom humor e otimismo

D

ois livros lançados no segundo semestre do ano de
2015 apresentam histórias
de mulheres que resolveram compartilhar suas
experiências de vida. Com firmeza, bom
humor e determinação, elas ajudam os
leitores a terem uma visão sobre o que é
possuir uma deficiência e como viver – e
bem - com ela.
“A minha versão da história”, da editora Vivilendo, é de
Carlena Weber, gaúcha de
Gravataí/RS, que aos 21 anos,
em 2000, sofreu um acidente
automobilístico que matou quatro pessoas, inclusive seus pais,
e a deixou sem movimentos.
Assistente social, ela agora diz
que “está trabalhando como escritora”. No começo, resolveu
escrever para registrar os acontecimentos e guardar determinadas situações. Só
começou a pensar em uma publicação
quando mostrou o material a uma amiga
que já tinha escrito um livro: “Ela reforçou
o quanto seria positivo compartilhar minha
intimidade, afinal de contas, apesar de
muitos avanços, ainda existe a ideia de
que as pessoas com deficiência vivem
em um mundo paralelo, principalmente
quando se trata de uma tetraplegia”, conta.
Carlena afirma que não poderia escrever sobre autoajuda porque nunca acreditou nisso. “Apesar da minha história
estar recheada de dramas e melancolias,
a ‘vibe’ do livro
não é essa. Óbvio
que ao relatar os
primeiros anos
pós-lesão o sofrimento é presente,
visto que eu não
teria como descrevê-los de outra forma. Porém,

com o passar dos anos e após algumas
descobertas sobre as possibilidades de
uma vida ativa e feliz numa cadeira de
rodas, o livro foge completamente do viés
inicial e consegue cumprir a difícil missão
de tornar as tragédias cômicas, fazendo o
leitor rir e refletir sobre situações que talvez
saiam da sua realidade”, garante a autora.
Entre as histórias contadas, estão as do
dia em que recebeu R$ 0,90 de esmola
numa parada de ônibus e também sobre
o momento em que, numa balada, ao
som da música de Gonzaguinha que fala
sobre “viver e não ter a vergonha de ser
feliz”, vários desconhecidos a rodearam
dizendo que essa música tinha sido pensada para ela.
A escritora garante que a partir desses
dois exemplos é possível entender que a
vida de uma pessoa com deficiência oscila
numa montanha russa de ‘coitadismo’ ou
‘heroísmo’. “Minha ideia foi desconstruir
isso, trazendo com uma linguagem simples e acessível o nosso cotidiano, que não
é muito diferente das outras pessoas com
ou sem deficiência”, esclarece. Mais ainda,
Carlena considera que a leitura também
mostra direitos que são diariamente desrespeitados e o quanto isso é prejudicial
quando se passa a querer participar de um
mundo que parece pertencer às pessoas
“normais”. O livro pode ser encontrado no
site da Livraria Cultura ou pelo facebook
da autora.

Que Surda mais tagarela !
Com deficiência
auditiva e oralizada, Cris Bicudo é
jornalista e lançou
o livro “Quem é
essa tagarela”, pela
Primavera Editorial.
Nascida em 1975,
ela teve perda auditiva severa e profunda
devido à rubéola que sua mãe teve no

4º mês de gestação. Cris passou
a usar aparelhos
auditivos desde
um ano e meio
de idade.
“Aos 2 anos eu
já estava falando
graças ao apoio e
intenso trabalho
de reabilitação auditiva envolvendo
fonoaudióloga e toda família, pais,
irmãs, primos, tios e avós. Minha
mãe teve papel fundamental em
todo processo, com muita fé e dedicação em tempo integral, registrando
acontecimentos cotidianos da minha
infância em um diário com minhas
falas e me introduzindo diariamente
no mundo dos sons (discriminação
dos sons)”, explica Cris, que apresenta palestras e dá consultorias pelo
Brasil.
A autora aborda de forma irreverente a sua trajetória de vida, trabalhos, lutas, conquistas, amizades,
valores familiares, viagens inesquecíveis internacionais e seu dia a dia
lidando com os desafios, pois segundo ela, a palavra “preconceito” caminha junto com a falta de informação
ou o conhecimento. Ela retrata as
dificuldades pelas quais passou na
infância, ao mesmo tempo em que
desmistifica a ideia de limitação que
cerca as pessoas com deficiências
auditivas. “Já levei muitos tombos,
errei, fui barrada no caminho, chorei, me senti isolada em diversas
situações da vida, tanto no trabalho
quanto em outros relacionamentos.
Da mesma maneira, também tive
vitórias, acertos, conquistas, alegrias
que me tornaram o que sou hoje,
uma pessoa que, ao cair, levanta-se
e segue em frente”, garante no livro.

informe publicitário

Conheça a Italmobility
Da união da experiência e da paixão de
duas grandes empresas líderes no próprio
segmento, a italiana Focaccia Group e a
brasileira Engesig, em 2014 nasceu a
Italmobility já com o objetivo de se tornar
líder no mercado de veículos acessíveis.
Sua missão é melhorar e tornar acessível a vida das pessoas, desenvolvendo
produtos e componentes de vanguarda
que ajudem os veículos a superarem limites, somando design e tecnologia italiana
aliada à criatividade, além da paixão brasileira por carros. Desta forma, a Italmobility nasceu com a missão de oferecer
e projetar carros acessíveis para pessoas
com deficiência ou baixa mobilidade, oferecendo conforto e segurança superiores.
A Italmobility acredita que a qualidade
dos veículos, fruto da constante pesquisa
em materiais, tecnologia e da sinergia
com as montadoras de veículos, se sobressai por elegância, conforto e segurança, oferecendo a mesma qualidade
dos veículos de série, estendendo ainda
o acesso a frotas de táxis, locadoras de
veículos e órgãos governamentais.
Com veículos exclusivos para pessoas
com deficiência ou com baixa mobilidade, a Italmobility desenvolve projetos
específicos para cada adaptação em parceria com as maiores montadoras do
Brasil, sempre respeitando os mais rígidos
critérios de projetação e construção conforme os regulamentos e homologações
nacionais e internacionais. Em seu portfólio, a Italmobility possui desenvolvimentos, como: Chevrolet Spin WAV com Piso
Rebaixado, Fiat Dobló Teto Alto, além de
vans acessíveis capazes de transportar
mais passageiros sem perder o conforto.
Pensando em projetos que atendam
as necessidades de pessoas com deficiência ou baixa mobilidade, a Italmobility
trabalha nos veículos com piso rebaixado
ou com plataforma elevatória para que
essas adaptações facilitem a entrada e
saída de pessoas com cadeira de rodas
dos veículos, sempre preservando o máximo conforto e a segurança.
Elegância, versatilidade, design, segu-

rança e conforto são características que
nossos engenheiros preservam em cada
projeto para garantir as características de
um veículo comum e resguardar a privacidade das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Com unidades em São Paulo/SP e
Mogi das Cruzes/SP, a Italmobility tem
capacidade para atender projetos em diversos estados do Brasil.

Saiba mais sobre a Italmobility e conheça nossas soluções no site: www.
italmobility.com.br.
Faça contato também pelo telefone
(11) 2988-8219 ou pelo e-mail: contato@italmobility.com.br.

Italmobility – Italian
Technology, Brazilian Passion.

Revoluciona sua
liberdade de movimento
CHEVROLET SPIN PISO REBAIXADO
O novo conceito de veículo acessível

SAIBA
MAIS
Segurança e Qualidade, Design e Estilo, Spin Wav
(Wheelchair Accessible Vehicle), é o veículo acessível
concebido com os mesmos padrões de construção e
estética de um carro de passeio. Ideal para família ou
para serviço de táxi acessível, resguarda a privacidade
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Graças ao kit de rebaixamento do piso projetado e
produzido pela Italmobility, a Spin Wav garante um
amplo e confortável espaço interno para o cadeirante
e para os outros passageiros, assegurando uma
viagem em um ambiente confortável e ergonômico.
Os veículos acessíveis da Italmobility são projetados
respeitando os requisitos internacionais de segurança
utilizados no setor automotivo. As adaptações dos
veículos são projetadas com rígidos critérios pelo nosso
time de engenheiros, testadas através de um severo
controle e compartilhados com as montadoras.

+ = 3+1

+ = 2+1

ITALMOBILITY VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
ITALIAN TECHNOLOGY, BRAZILIAN PASSION
Rua Schwartzmann nº 552, Brás Cubas,
CEP 08740-010 - Mogi das Cruzes - SP - Tel: (11) 2988-8219
www.italmobility.com.br - contato@italmobility.com.br
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Casos de microcefalia se
espalham pelo País

A

umentou o número de
casos de crianças nascidas
com microcefalia, que significa uma medida ao redor
da cabeça menor que 33
centímetros em bebês, provocando várias
sequelas. Até 28/11 foram notificados
1.248 casos no país, identificados em
311 municípios de 13 Estados e Distrito
Federal, segundo dados do Ministério da
Saúde. Em todo o ano de 2014 foram
notificados 147 casos. Comparado ao número de notificações neste ano, houve um
crescimento de 749% no total.
Pernambuco registra o maior número (646), sendo o primeiro a identificar
aumento de microcefalia em sua região.
Em seguida, estão os Estados de Paraíba
(248), Rio Grande do Norte (79), Sergipe (77), Alagoas (59), Bahia (37), Piauí
(36), Ceará (25), Rio de Janeiro (13),
Tocantins (12) Maranhão (12), Goiás
(2), Mato Grosso do Sul (1) e Distrito
Federal (1).
Os estudos indicam que o mais provável responsável seja o zika, vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também
conhecido por propagar a dengue e a
chikungunya. O governo confirmou pela

primeira vez essa
relação depois do
resultado positivo
de um exame de
um bebê cearense
com microcefalia
feito pelo Instituto
Evandro Chagas,
do Pará. A suspeita
é bastante preocupante porque o
possível transmissor
está presente em todas as regiões e, no
Sudeste, por exemplo, tende a se alastrar
com mais intensidade no verão que se
aproxima. O zika seria transmitido verticalmente, ou seja, da grávida para o feto via
placenta após uma infecção no primeiro
trimestre de gestação, quando o sistema
nervoso do feto ainda está em formação.
A situação está sendo considerada tão
grave que o Ministério decretou emergência em saúde pública pela primeira vez,
desde que a possibilidade passou a existir,
em 2011. A medida permite a contratação de equipes e a compra de materiais
e remédios sem licitação, por exemplo.
Um outro problema também come-

çou a preocupar as autoridades de saúde.
Pesquisadores da Fiocruz de Pernambuco
confirmaram a presença do vírus Zika em
pacientes diagnosticados com a Síndrome
de Guillain-Barré, doença neurológica rara
e paralisante e que também apresentou
um aumento recente de casos. Pode
provocar rouquidão, dificuldade para engolir e falar, dormência, especialmente nas
pernas e, nos casos mais graves, pode
paralisar todo o corpo.
Foram colhidas amostras de sangue
e de líquido da medula de oito pacientes
atendidos no Hospital de Restauração, em
Recife/PE, referência no tratamento de
doenças neurológicas. Em comum, todos
relataram manchas vermelhas e dores no
corpo, sintomas característicos do Zika,
dias antes de terem o quadro agravado
por outras complicações. Desses, seis receberam o diagnóstico de Guillain-Barré.

O que é a microcefalia ?
Ana Van Der Linden é médica neurologista infantil, chefe do Serviço de Neurologia Infantil no Instituto de Medicina Integral
Professor Fernando Figueira, de Recife/PE.
Ela foi uma das primeiras a constatar um
aumento inesperado do problema, até
então circunscrito a um caso a cada três

acontecendo
ou quatro meses.
A filha Vanessa Van
Der Linden, médica
como ela, trabalha
no Hospital Barão de
Lucena, e também
se deparou com a
mesma questão. Da
conversa das duas saiu um comunicado à
Secretaria da Saúde e um contato com o
Hospital Universitário Oswaldo Cruz para
uma investigação laboratorial, tentando
descobrir a etiologia.
A microcefalia é caracterizada pelo perímetro com desvio padrão, alteração da
forma do crânio de acordo com a curva
de crescimento e desenvolvimento da
criança, considerando idade, sexo e período gestacional. A médica explica que
vários agentes podem ser nocivos ao feto,
provocando o problema: radiações, ingestão de álcool e drogas, enfermidades
maternas, fenilcetonúria materna, entre
outras. Também pode ser provocada por
infecções pré-natais (rubéola, varicela,
herpes, citomegalovírus, toxoplasmose,
sífilis e outras) e pós-natais (encefalites
virais, meningites bacterianas, meningite
tuberculosa). Outras situações também
podem provocar o problema, como má
nutrição, erros inatos do metabolismo,
traumatismos cranioencefálicos graves,
entre outros.
De acordo com a médica, o problema
é detectado pela ultrassonografia durante
a gestação. Podem ser tentados exames
para diagnóstico: do líquido amniótico e/
ou do sangue fetal, mas não há tratamento no momento. “Como a microcefalia
é decorrente, nesses casos, de lesão e
distúrbio do desenvolvimento cerebral,
essas crianças evoluirão com deficiência
motora, deficit cognitivo e possivelmente
crises convulsivas”, explica Ana. Embora
não tenha cura, a criança deve ter atendimento multiprofissional de reabilitação
com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e o que mais for necessário.
“É importante dizer que estamos em alerta
máximo no Brasil para essa situação, bem
apoiados pelos vários órgãos competentes”, afirma a médica.

notas
Escolas particulares perdem primeira batalha no Supremo
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu
em novembro, medida cautelar na Ação de Inconstitucionalidade (ADI)
5357, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) contra dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência
– LBI (Lei 13.146/2015), que deve entrar em vigor no próximo mês de
janeiro. A decisão será submetida a referendo pelo Plenário do STF. As
escolas particulares não concordam com a proibição de cobrar um valor
maior nas matrículas, mensalidades e anuidades para a promoção da inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular e prover as adaptações
necessárias. De acordo com a CONFENEN, a norma estabelece medidas
de alto custo econômico nas escolas privadas, violando vários dispositivos
constitucionais, entre eles o artigo 208, inciso III, que prevê como dever
do Estado o atendimento educacional aos alunos com deficiência. Por
causa desta discordância, a entidade requeria a suspensão da eficácia do
parágrafo primeiro do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. “Se é certo
que se prevê como dever do Estado facilitar às pessoas com deficiência sua
plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade,
bem como, de outro lado, a necessária disponibilização do ensino primário
gratuito e compulsório, é igualmente certo inexistir qualquer limitação da
educação das pessoas com deficiência a estabelecimentos públicos ou
privados que prestem o serviço público educacional”, afirmou o ministro.
Apesar de o serviço público de educação ser livre à inciativa privada, ressaltou o relator, “não significa que os agentes econômicos que o prestam
possam fazê-lo de forma ilimitada ou sem responsabilidade”. Ele explicou
que a autorização e avaliação de qualidade do serviço é realizada pelo
Poder Público, bem como é necessário o cumprimento das normas gerais
de educação previstas, inclusive, na própria Constituição.
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Conscientização e benefícios
impulsionaram 2015
Honda Forte conseguiu bons resultados ao longo do ano,
com produtos e serviços adequados e atualizados

“Tivemos um balanço positivo, apesar
do difícil cenário econômico e político
atual, com aproximadamente 7% de crescimento em relação ano de 2014, em
função da Honda Automóveis do Brasil,
que conquistou 15% de crescimento se
comparada ao ano anterior, com um line-up atualizado e com o lançamento da
HR-V que se mantém líder no segmento”,
analisa Eder Santos, Supervisor Venda
Direta da Honda Forte.

Wilson Cavenaghi, Gerente da Honda Forte.

Ele considera, ainda, que “diante do
momento conturbado de nossa economia e política, é muito difícil fazer uma
previsão de crescimento para o ano de
2016”. Mas, a previsão para o próximo
ano é boa. “Temos a expectativa de
manter os mesmo números. Com muito
trabalho e grandes desafios, faremos de
2016 um bom ano.” Ele conta que a
Honda Forte tem a expectativa de que o
Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ) aumente o valor máximo do
ICMS, para que seja possível atender o
consumidor desse segmento com mais
opções.
Santos fala ainda sobre os motivos
para o desempenho alcançado no ano
de 2015: “tivemos um bom resultado no
segmento devido ao aumento de vendas
ao não condutor, que conquistou tam-

bém o benefício da isenção de ICMS, à
grande divulgação da mídia dos benefícios e à conscientização da industria
automotiva.” Ele cita que a Honda, por
exemplo, possui lojas totalmente adaptadas, obedecendo a critérios do programa CONDUZ (certificação que autoriza
a loja), seguindo as normas da ABNT,
além de equipe especializada e focada
na venda com isenção.
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Academia com atendimento
especializado no interior
paulista !

C

rianças com atraso no desenvolvimento, em especial
as diagnosticadas dentro
dos Transtornos do Espectro Autista, além de crianças
e adultos com Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Tourette, Síndrome de Down e
outras patologias podem ser vistas na CIA
Athlética, em Ribeirão Preto/SP.
Eles frequentam o local desde outubro de 2013, quando foi inaugurada a
unidade da CIA no Ribeirão Shopping. O
trabalho é feito pelo Grupo Especializado
no Atendimento Terapêutico ao Autismo
(GEATA), empresa terceirizada que utiliza
recursos como a piscina com temperatura
e condições adequadas, a sala de psicomotricidade, além da sala de atendimento terapêutico. “Iniciamos o trabalho que
busca a estimulação cognitiva associada à

estimulação motora”, conta Elaine Regina Rodrigues, fonoaudióloga e diretora
clínica do GEATA.
No momento, são atendidas cerca de
20 crianças, com idades de 3 a 12 anos

e cinco adultos, entre 20 e 30 anos. Existe a intenção de expandir esse trabalho
para outras unidades da CIA Athlética,
mas ainda não há profissionais suficientes
para a expansão. “Oferecemos cursos de
capacitação para profissionais da área
justamente com o objetivo de ampliar
a equipe para outras localidades, já formamos quatro turmas de capacitação e
a quinta está em andamento”, conta a
diretora.
Graduada pela Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), onde começou o trabalho com autismo, objeto de
sua pós-graduação, Elaine teve parte de
sua formação nos Estados Unidos, onde
observou que ginásios e academias também são bons locais de atendimento.
“Isso quer dizer que poderiam frequentar o mesmo lugar que todas as outras
crianças típicas e contar com um apoio
técnico de qualidade. Na volta ao Brasil,
tive o objetivo de trazer o que eu vi dando
certo lá, considerando as especificidades
de cada cultura”, garante. “Quando a academia me deu a chance de colocar isso
em prática, não tive dúvidas de que o
sonho poderia ser realizado”, conta.
Atualmente, a equipe é composta por
fonoaudiólogas, psicólogas, psicomotricistas, psicopedagoga, educadores físicos e
fisioterapeuta. O GEATA desenvolve atividades de atendimento com base na Análise do Comportamento Aplicada – ABA
(Applied Behavior Analysis) que consiste

terapia
na aplicação de métodos de análise comportamental e de dados científicos com
o objetivo de modificar comportamentos
não desejáveis.
De acordo com Elaine, o autismo é
uma das várias áreas nas quais a análise
comportamental tem sido aplicada com
sucesso e hoje é visto como uma metodologia de resultados efetivos nos EUA
e na Europa. “Sabe-se que nossos comportamentos são aprendidos. A ABA busca a aprendizagem de comportamentos
que promovam o desenvolvimento e a
interação. Sua metodologia inclui a identificação da função de comportamentos
que tragam prejuízos para o indivíduo e,
através de mudanças ambientais, promover respostas mais adequadas. Utilizamos
a piscina como um meio para observação
e intervenção direta nos comportamentos
não desejados. A cada atendimento são
registrados os comportamentos apresentados pela criança e mapeados novos
comportamentos para serem estimulados
a cada sessão”, explica.
Ela também destaca a inserção social
pelo fato de estar em uma academia localizada dentro de um shopping. “Preconizamos que o grupo possa frequentar
lugares como todas as outras pessoas e
que a sociedade se conscientize, cada
vez mais, da diversidade que vivemos”.
Segundo Elaine, gestores, colaboradores,
terceirizados e alunos da academia respeitam muito o trabalho do grupo. “Os
nossos pacientes não precisam ser alunos
da CIA, mas é claro, que preconizamos
isso ao longo do tempo, quando eles já
estão preparados para que a inclusão seja
feita de forma adequada”, conclui.

notas
Governo federal prorroga programas de saúde
A presidenta Dilma Rousseff sancionou em outubro passado a lei que prorroga até 2021 os programas nacionais de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa
com Deficiência (PRONAS/PCD) e de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).
Lançados em 2013 para ampliar o atendimento à população, envolvem serviços
médicos, de formação, treinamento e aperfeiçoamento de profissionais, além
da realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais. Esses
programas permitem que empresas e pessoas físicas abatam no Imposto de
Renda as doações que beneficiem entidades sem fins lucrativos, expandindo
serviços na rede pública. Em relação ao PRONAS/PCD, foram aprovados, entre
2013 e 2014, 81 projetos de entidades credenciadas em todo o País, somando
R$ 113 milhões. Agora em 2015 foram apresentados 224 projetos, que contabilizam cerca de R$ 255 milhões. Eles estão sendo analisados pelo Ministério
da Saúde e, se aprovados, permitirão que as entidades captem recursos junto
a pessoas físicas e jurídicas.
Para participar, as instituições devem se credenciar junto ao Ministério,
apresentando suas propostas. Os projetos passam por análise e, obtendo
autorização, as entidades passam à captação. Os doadores podem abater até
1% do Imposto de Renda devido. As contribuições são depositadas em contas
bancárias específicas para cada caso, a serem abertas conforme determina o
acordo de cooperação com o Banco do Brasil.

Surdos podem ter intérpretes para tirar CNH
A decisão foi publicada no Diário
Oficial em outubro e o CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito tornou obrigatória a disponibilização de
um intérprete da Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS) no processo de
obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) por pessoas com
deficiência auditiva. A resolução Nº
558 passou a vigorar na data da publicação. Os órgãos ou entidades responsáveis pelo trânsito dos estados e do Distrito Federal deverão disponibilizar
os intérpretes durante várias fases do processo: avaliação psicológica; exame
de aptidão física e mental; curso teórico técnico; curso de simulação de prática
de direção veicular; exame teórico técnico; curso de prática de direção veicular;
exame de direção veicular; curso de atualização; curso de reciclagem de condutores infratores e cursos de especialização.
O intérprete de Libras deverá se limitar a informar ao interessado com deficiência auditiva o conteúdo dos procedimentos administrativos dos exames e
cursos do processo de habilitação, sendo proibida a interferência em tomadas
de decisões que possam alterar o resultado da aferição da capacidade do
candidato. A medida também informa que a atuação do intérprete poderá ser
substituída por qualquer outro meio tecnológico hábil para a interpretação de
Libras. Os Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANS) também poderão
estabelecer exigências complementares, informa o texto da resolução.
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Preparo na venda
de carros Premium
BMW Agulhas Negras é líder de vendas da marca alemã no País e
mantém operação específica para o atendimento de PcD

A BMW comemora um marco no Brasil ao alcançar a liderança de vendas no segmento premium
no último trimestre de 2015. Foram 1.634 unidades
vendidas, diante das 1.382 da segunda colocada. O
bom resultado do Série 3 é responsável por esse
sucesso da marca, que produz carros no País desde o
início do ano passado. A equipe BMW Agulhas Negras
comemora, pois é o grupo líder em vendas por 7 anos
consecutivos.
Pelo segundo mês seguido, o Série 3 foi o carro
Premium mais vendido do País, com 824 emplacamentos, sendo responsável por quase metade do total
das vendas da marca no período. No acumulado do
ano, a BMW registrou 14.212 automóveis vendidos
no Brasil. O sedã está em sua sexta geração e, hoje,
é um dos responsáveis para que a marca seja vista
como símbolo de inovação tecnológica para público e
concorrência. As constantes modernizações e melhoria
dos sistemas de produção possibilitam aos clientes

mais opções de equipamentos e personalização dos
veículos.
Já o segmento de Pessoas com
Deficiência (PCD), recebe atenção especial na BMW Agulhas Negras, conforme explica Marcelo
Pavan, executivo de vendas especiais. O grupo custeia todo o processo de isenção
de impostos, mantém parceria com despachantes
específicos para esse público, além de ter convênio
com autoescola também especializada.
Pavan foi treinado especialmente para atender PCD
e ele mesmo realiza a entrega dos carros, sempre com
trato personalizado. Ele também conta que participa
periodicamente de novos cursos de treinamento. Sobre o prazo de entrega do veículo, o executivo afirma
que a BMW consegue cumprir rapidamente e todos
os benefícios financeiros disponíveis são os mesmos
para o segmento de PcD.

CHEGOU A HORA DE
VOCÊ TER UM BMW.

Agulhas Negras

bmwagulhasnegras.
com.br

Puro Prazer de Dirigir

Entre com contato com nossa assessoria exclusiva e
você terá ajuda com toda a documentação necessária
para adquirir o seu veículo.

BMW X3
xDrive35i 15/16

A PARTIR DE

R$ 215.950* À VISTA

BMW Agulhas Negras
Conduzindo Conquistas

Consulte o Programa BMW
Agulhas Negras para pessoas
com necessidades especiais para
adquirir um BMW com isenção de
impostos.

S. B. do Campo
Av. Dr. Rudge Ramos, 837
11 4122 8222

São Paulo
Av. 23 de maio, 3.033
11 3254 2929

Na cidade somos todos pedestres.

*Condições válidas para o BMW X3 xDrive35i, 2015/2016 - 0 km, pintura sólida. Preço sugerido a partir de R$ 215.950,00 à vista, Condições
válidas de 07/12/2015 a 31/12/2015 ou até o término do estoque de 5 unidades prevalecendo o que ocorrer primeiro. As pessoas com deficiência
(PcD) possuem benefícios tributários na compra direta de veículos novos BMW de fabricação nacional, devido a isenção do IPI (imposto sobre
produtos industrializados). A isenção do IPVA varia de acordo com requisitos próprios da Secretaria da Fazenda de cada Estado da Federação,
portanto esta isenção deve ser validada regionalmente. No caso da BMW, o ICMS não se aplica, uma vez que o valor dos carros está acima do limite
liberado pelo CONFAZ. Para mais informações entre em contato com a BMW Agulhas: Unidade SBC 11 4122-8222 ou Unidade SP 11 3254-2929
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Projeto pernambucano
permite autonomia
com baixo custo

L

onge dos grandes centros, em
Jaboatão dos Guararapes/PE,
o Instituto HandsFree de Tecnologias Assistivas desenvolve
uma Plataforma Integrada de
baixo custo e alta eficiência, que auxilia a
inclusão social e digital de pessoas com
deficiência. Seu uso dá acesso a um computador por meio do movimento da cabeça ou comando de voz, o que permite
ditados de textos, buscas na internet e
acesso à plataforma de ensino à distância,
facilitando também a automação residencial como, por exemplo, ligar a TV ou as
luzes, garantindo mais independência no
dia a dia.
“Existem produtos similares no mundo
inteiro, mas nenhum contempla as funcionalidades de forma integrada numa
só plataforma”, explica Philippe Magno,
gestor de Marketing do Instituto. “Outro

ponto é que esses produtos chegam a
custar mais de R$ 100 mil, ou seja, tornam-se inviáveis para a nossa realidade
e para a realidade do nosso público alvo:
pessoas com deficiência de baixa renda”,
afirma. O equipamento é muito simples,

basta conectar ao computador e acionar
a webcam para funcionar.
Utilizando tecnologias open source
(código aberto), a plataforma brasileira e
pernambucana custa cerca de R$ 2.500.
Foram desenvolvidos e testados diversos
protótipos até o produto final. Toda a solução foi feita a partir das necessidades
dos usuários. O projeto, inclusive, nasceu
da amizade entre o fundador do Instituto,
Sérgio Maymone, e um tetraplégico que
ele conheceu em uma festa de casamento. Motivado em criar uma solução que
tornasse o novo amigo mais ativo, assim
como outras pessoas, Sérgio começou a
pesquisar tecnologias assistivas, encontrando equipamentos caros, mas também
soluções desenvolvidas por entidades de
todo o mundo que podem ser baixadas
gratuitamente pela internet.
O primeiro protótipo do HandsFree foi

tecnologia
para a Fundação Perrone, instituição que atua na reabilitação de
crianças com deficiência em Jaboatão. Para tornar mais amigável
a integração entre o hardware e os softwares do equipamento,
entrou em cena outro amigo, Filipe Silva, desenvolvendo a parte
técnica do software e a eletrônica. “Era a minha vez de entrar no
projeto, fazer parte do time como gestor de Marketing. Quando
vi o primeiro protótipo, um emaranhado de fios com um sensor
na ponta que fazia a TV ligar e desligar, fiquei encantado”, lembra
Magno. Hoje, além dos três com dedicação exclusiva ao instituto,
há uma equipe multiprofissional de 15 voluntários, divididos
entre: psicólogos, neuropsicólogos, advogados e contadores,
entre outros.

notas
Acesso a obras literárias por Cegos

Modelo de negócios
Não é fácil começar e tocar um empreendimento desse tipo
fora dos centros tradicionais de pesquisa, sem todo o aporte
financeiro, tecnológico e de contatos mas os idealizadores não desanimaram e foram em busca de suas próprias soluções, fazendo
parceria tanto com a iniciativa privada quanto com órgão públicos.
O Instituto desenvolveu dois modelos de negócio bastante
funcionais, segundo Magno. No primeiro, empresas pagam cotas
de patrocínio que são revertidas para a produção. O equipamento
é entregue a instituições de saúde que trabalham com PcD físicas
e ficam responsáveis pelo treinamento e doação. O Instituto presta
contas às empresas patrocinadoras para que elas saibam como
o dinheiro está sendo investido e qual o impacto está causando
na vida dessas pessoas. “Todo o equipamento sai com a marca
e identidade visual da empresa patrocinadora, com isso, além de
cumprir seu compromisso social, é uma oportunidade de fortalecimento de marca”, explica.
O usuário que não seja de baixa renda e que queira ter a plataforma, pagará um valor que dará direito à sua tecnologia e mais
outra, para doação a alguém da lista de espera. “Com isso, em
larga escala, nós conseguimos produzir os equipamentos e manter
a instituição. Lembrando que se trata de um negócio social, onde
a empresa tem lucro, porém esse lucro é reinvestido na própria
empresa”, informa o gestor de Marketing.
O trabalho do Instituto já foi reconhecido. Primeiro, ficou entre
os 6 finalistas do SGB LAB, do Social Good Brasil, um laboratório
de aceleração de iniciativas de impacto social que recebeu mais
de 400 inscrições agora em 2015. Também venceu a etapa
Nordeste do Prêmio Laureate Brasil Jovens Empreendedores.
“Assim como toda empresa, no início temos algumas dificuldades
financeiras, mas o sonho, a missão, o propósito e o impacto na
vida das pessoas com deficiência, são maiores do que qualquer
dificuldade”, finaliza Magno.
Depois de algumas matérias que saíram na imprensa, houve
um grande amento de demanda das pessoas interessadas em
obter o equipamento. Como ainda não conseguem produzir em
larga escala, estão fazendo um cadastro para que sejam atendidas
aos poucos. É preciso entrar no site - www.institutohandsfree.org.
br - e enviar uma mensagem pelo formulário próprio.

Mais um passo foi dado para facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual a obras literárias. O Senado
Federal aprovou, em 24 de novembro, a adesão do Brasil
ao Tratado de Marraqueche. A presidenta Dilma Rousseff
deverá assinar uma carta de retificação que será enviada à
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
Lançado em 2009, como proposta do Brasil junto com
Equador e Paraguai, o tratado foi concluído em junho de
2013, no âmbito da OMPI, em Marraqueche (Marrocos).
O objetivo dele é compensar a escassez de obras publicadas em formato acessível a pessoas com deficiência
visual, que deixam de ter acesso à leitura, à educação, ao
desenvolvimento pessoal e ao trabalho em igualdade de
oportunidades. As nações que aderirem se comprometem
a criar dispositivos na legislação nacional para que livros e
outros materiais em formato de texto e ilustrações correlatas possam ser reproduzidos e distribuídos em formatos
acessíveis, como o Braille, Daisy ou mesmo em audiolivro,
sem a necessidade de autorização do titular de direitos
autorais. A perspectiva é que, com o tratado em vigor,
mais de 300 milhões de pessoas com deficiência visual
sejam beneficiadas nos países que ratificarem o tratado.
O documento só entrará em vigor depois de ratificado
em 20 países. Atualmente, outros 11 já estão nesta condição: Argentina, Coreia, El Salvador, Emirados Árabes, Índia,
Mali, México, Mongólia, Paraguai, Singapura e Uruguai. No
Brasil, de acordo com o Censo de 2010 realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há
mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual,
sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão ou
outras deficiências visuais. Em 2008, havia, no País, uma
média de 2 mil títulos disponíveis de obras literárias
editadas em formato acessível. O Tratado poderá ampliar
esse acervo com a previsão do trânsito transfronteiriço
(os países poderão compartilhar obras que já foram
transformadas em formato acessível).
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raras

por Karolina Cordeiro

Doenças Raras: equilibrando
entre ciência e fé

A

Síndrome de Aicardi Goutieres é uma encefalopatia de
início precoce, possuindo
poucos casos no mundo
(apenas 120). Altamente incapacitante, autoimune e de difícil diagnóstico. Uma de suas sequelas são calcificações
intracranianas, levando o portador a uma
tetraplegia severa.
Essa é a síndrome do meu filho Pedro.
Ele tem 9 anos e, aos dez meses, começou
a dormir além do normal e a demostrar os
primeiros sintomas. Foram mais de três mil
tipos de exames até que chegássemos no
diagnóstico. Muitas terapias, estímulos e este
universo do que é ser dito especial e, principalmente, por se tratar de uma patologia
tão rara, o familiar se torna um “especialista
na doença”.
Assim me tornei uma especialista em
Aicardi-Goutieres. Nesse contexto insere-se
um novo mundo: Ministério da Saúde, políticas públicas, inclusão escolar, social, cultural, humana. Acessibilidade física, atitudinal.
Palavras que não faziam parte da rotina de
uma mãe.
Neste ano, de 2 a 6 de novembro, houve
em Washington, nos EUA, a 3ª conferência
da síndrome, cidade na qual já aconteceram
outros dois encontros (2008 e 2012) com

as famílias portadoras de Aicardi-Goutieres.
Tratando-se de uma doença muita rara,
não existe bibliografia e nesses últimos estudos estão acontecendo pesquisas e a catalogação das informações dos pacientes que
estão inseridos nestas pesquisas. A coleta de
material genético está formando um banco
de dados para se achar o erro da célula e
terapias com medicamentos estão sendo
testadas.
O geneticista da Inglaterra, Dr Yanick Crow,
decodificou o gene em 2007, e nesta fase
dos estudos, em 2015, está tentando, juntamente com sua equipe, descobrir porquê
a célula, ao se renovar, ela faz uma mímica,
imitando e reproduzindo a célula defeituosa.
O Pedro foi diagnosticado aos 2 anos
através de exame genético. Em 2012, nós
pais coletamos materiais genéticos para dar
continuidade nos estudos quanto à hereditariedade e agora, em 2015, as irmãs do Pedro
fizeram coleta de sangue para descobrir o
porquê no Pedro.
Fomos para os EUA através de uma campanha de financiamento coletivo, recursos
necessários para que toda família realizasse
exames, porque é uma luta contra o tempo.
Um dia a menos de estudos de uma síndrome rara é um dia a menos na vida do meu
filho. Neste ano foram três grandes perdas

no grupo dos que possuem o problema.
E o coração chora. E todos sentem, porque
somos cúmplices na dor.
Como mãe, escolhi a humanização da
informação, para divulgar e mostrar ao Pedro,
principalmente, que a vida deve ser muito
comemorada. Participar desses estudos me
fez expandir ainda mais minha visão da necessidade de viver cada dia como se fosse
único. A luta contra o relógio e as incertezas,
é uma esperança que vem da fragilidade, e
dá uma vontade de lutar !
É tudo muito comemorado, cada atividade, como levá-lo à escola, por exemplo,
é como no final do dia ele ganhasse uma
medalha por ter sido tão forte, por não ter
se cansado tanto. Por estar bem de saúde.
E com tanta guerra, tanta destruição da natureza, tanta corrupção e tantos motivos para
ficar triste... eu olho para o Pedro e me vem
uma esperança de dias melhores. No doce
brilho dos seus olhos e no afetuoso sorriso,
ele declara que o mundo ainda é bonito e
vale ser feliz e lutar por ele.

Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa,
especialista em projetos de acessibilidade, diretora
de controle ambiental e idealizadora de vários
projetos na área de mobilidade urbana.
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sexualidade

por Edson Luiz Defendi

Identidade de gênero e
orientação sexual no universo
das Pessoas com Deficiência
cientificas e acadêmicas. Muito simples
conferir essa afirmativa. Vá até o google
ou o google acadêmico e experimente
pesquisar sobre o tema, você sairá frustrado. Para início de conversa, vamos
entender a diferença entre identidade
de gênero e orientação sexual.
De maneira bem sucinta, podemos
compreender a sexualidade de uma
pessoa levando em conta 3 grandes
dimensões :

M

uitas pessoas me
perguntam: existem transgêneros
com deficiência ?
Se sim, onde estão ?
Porque não cruzamos com ela(es) no
dia a dia ?
A identidade de gênero e a orientação sexual de pessoas com deficiência ainda é um tema pouquíssimo
discutido, seja em conversas diárias e
até mesmo em estudos e pesquisas

Sexo: refere-se às características
biológicas do corpo de uma pessoa.
Pode ser macho, fêmea ou intersexo.
Identidade de gênero: é uma
construção psicossocial de como a pessoa se sente, se percebe. Ela pode se
enxergar como uma mulher ou como
um homem, ou até de maneira neutra. Pode também se perceber como
uma combinação entre masculino e
feminino.
Orientação sexual: configura-se

pelo desejo ou atração que sentimos
por outras pessoas. Uma pessoa pode
ser heterossexual, homossexual, bissexual ou assexuada.
O desenvolvimento pessoal e de sexualidade de uma pessoa precisa ser
compreendida levando em conta as
dimensões citadas acima. Uma pessoa,
que ao nascer apresenta sexo biológico masculino, não necessariamente
irá se desenvolver como um homem.
Ele pode construir uma identidade de
gênero feminina, ou seja, perceber-se
como uma mulher, independente de
suas características biológicas. A partir
dessa concepção, teremos um individuo transgênero, ou seja, sente-se
como uma mulher e vive socialmente
como tal.
A despeito da complexidade do
tema, o importante é ter claro que as
pessoas não “optam” por ser uma coisa
ou outra. Sua identidade se faz por intermédio de um complexo conjunto de
condições biopsicossociais e culturais.
As
pessoas
“trans” tem lutado
com muita força
para que possam
sair da invisibilidade
social e do grande
sofrimento psicológico que isso acarreta.
Personalidades
da mídia, como a
famosa cartunista

sexualidade
Laerte (transmulher) e Tammy Miranda, filho da cantora
Gretchen (transhomem), tem discutido cada vez mais abertamente essa importante condição humana.
Pois bem, e a realidade de pessoas com deficiência “trans”
? Como conhecer esse universo que ainda parece tão distante de nós ? Essa perspectiva de dupla estigmatização faz-nos
deparar com o quanto precisamos conhecer essa realidade e
criar oportunidades para que essas pessoas possam viver e
exercer suas cidadanias sendo o que são, sem preconceitos.
Na minha trajetória profissional como educador e psicólogo, conheci muitas pessoas “trans” com deficiência. Dentre
muitas histórias que vivi e acompanhei, é muito tocante a
história de uma jovem com deficiência visual, que atendi
como psicólogo, que estava se transformando em mulher.
Foi um processo muito complexo e recheado de histórias
inusitadas. Lembro-me que em seus relatos, ela me dizia o
quanto era desafiador transformar-se em uma mulher sem
as referencias visuais que a ajudassem a construir sua nova
identidade de gênero. Queria “ver” seu novo corpo, perceber
as mudanças e apreciar sua imagem como mulher.
Foi um processo de muito sofrimento para essa jovem,
já que em seu processo de transformação foi rechaçada
pelas muitas pessoas que volta e meia lhe diziam: “além
de ter uma deficiência agora então quer ser mulher”.... A
despeito de todo o preconceito, a força da transformação

era inerente, mesmo que o saldo desse processo tenha sido
a perda ou o afastamento de pessoas e relações afetivas
fundamentais, como grupo de amigos, familiares, fora a
perda de seu trabalho.
Bem, como dizemos popularmente, esse é um assunto
que “dá panos para as mangas” e não pretendemos encerrar
essa discussão tão relevante assim.... e olha que ainda nem
abordamos as questões de orientação sexual das pessoas
“trans”, com ou sem deficiência.
Para saber mais sobre esse tema, a Secretaria de Diretos
Humanos vem produzindo materiais de esclarecimentos. O
site http://www.ebc.com.br/trans, é uma ótima referência
de informação sobre identidade de gênero. Uma pena que
ainda não temos informações consistentes sobre a realidade
de pessoas “trans” com deficiência... Porém, é uma questão
de tempo.
Edson Luiz Defendi é Doutorando em
Psicologia pela PUC-SP. Especialista em
Psicologia Hospitalar e Reabilitação de
pessoas com deficiência pela Faculdade
de Medicina da USP. Psicólogo clínico e
educador e colaborador da área de Soluções
em Acessibilidade da Fundação Dorina Nowill.
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moda e beleza

por Kica de Castro

A indústria tentando
comercializar o fator beleza.

N

ão é de hoje, que a indústria tenta vender de
tudo, com apenas um único objetivo: ficarem
ricos ! Para isso, os esforços não são poupados,
incluindo iludir o consumir. Fórmulas mágicas
para emagrecer, outras para ficar mais jovem...
a palavra do momento: tudo ficou “sexy” !
Na prateleira, o produto ganhou o conceito de “sexy”:
Compre o batom “sexy”... Esse perfume vai deixar você ainda
mais “sexy”... Nada como essa nova linha de cosméticos, para
despertar a sensualidade que existe em você...
São muitos os exemplos, mas será que realmente, esses
conceitos, são tão “sexy” assim ? Isso são apenas publicidade, para vender os produtos, muitas das vezes, enganando
o consumidor. É a estratégia usada pela indústria. Marketing
inadequado.
Os acessórios podem ajudar em algum momento, mas
nada substituiu a questão do “eu sou assim”... diferente dessa
padronização de beleza.
Não podemos esquecer do olhar. Os olhos são espelhos
dos nossos sentimentos, através deles, deixamos transparecer
tudo o que sentimos: alegrias e tristezas. Associados a atitude,
coragem e sobretudo, a naturalidade. Isso sim vai deixar a
pessoa “sexy”, sem ser vulgar.
A beleza não tem ligação direta com a sensualidade.

Outro erro da indústria é achar que, para ser bonito, tem que
ter essa ligação com o lado “sexy”. Sensualidade acontece
na hora exata, sem pressão, quando menos se espera ser
“sexy”. A intenção de provocar, de ser “sexy”, na maioria das
vezes soa artificial. Beleza e sensualidade têm tudo a ver com
naturalidade e espontaneidade.
Aqui vão 3 dicas importantes para ser sempre belas:
- O olhar é a sua maior arma;
- Aceite o seu corpo como ele é;
- Felicidade é a melhor maquiagem para o ser humano.
Não acredite em tudo que está nas prateleiras e nas capas
das revistas. Você é muito mais que uma mera publicidade.
Não custa ressaltar: beleza e deficiência não são palavras
opostas.
Kica de Castro
é publicitária e fotógrafa. Tem uma agência de modelos exclusiva para profissionais com alguma deficiência desde 2007.
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com

Crédito Foto João Caldas
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notas

por Celise Melo

Atividades no Centro
Cultural Louis Braille
Campinas/SP

O

lá, pessoal ! Recentemente
me apresentei em Campinas/SP e conversei com a
simpática Renata Alvares,
secretária executiva do
Centro Cultural Louis Braille. A entidade
foi fundada em 1969 por um grupo de
senhoras da sociedade campineira, que
abriram uma sala para atender pessoas
com deficiência visual. É uma organização
da sociedade civil (OSC), sem fins lucrativos, com atendimento gratuito e tem
como proposta desenvolver em pessoas
de todas as idades, que têm deficiência
visual e baixa visão, autonomia e capacitação integral, a fim de alcançarem total

inclusão e participação no meio social e
melhoria da qualidade de vida.
Os projetos são: Lendo com as Mãos
(leitura e escrita Braille), Inclusão Digital (Informática), Conhecendo o Corpo e
Adquirindo Equilíbrio (Educação Física),
Atividades da Vida Diária e Caminhando
com Autonomia (Terapia Ocupacional e
locomoção), Autoconhecimento e Fortalecimento dos Vínculos Emocionais (Psicologia), Autonomia Social (assistente social
como responsável) e atividades culturais.
Há também cursos de musicalização, piano, violão, flauta, dança de salão, inglês
e massoterapia – todos ministrados por
voluntários – passeios e visitas a museus e
filmes acompanhados por audiodescrição.
As famílias dos usuários participam dos
eventos, de entrevistas psicossociais, do
atendimento em grupo e familiar, além de
receber visitas domiciliares.
Há quatro profissionais na área administrativa e sete na área técnica compostas
por: coordenador de projetos sociais, pedagoga, terapeuta ocupacional, assistente
social, instrutora de informática, professora
de educação física e psicóloga.
O Centro atende também pessoas
das cidades vizinhas, depende de verbas governamentais e, principalmente, da
ajuda da sociedade civil e todos podem
colaborar. Parabéns pelo ótimo trabalho!
Facebook: Louis Braille.

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

IPC: treinamentos à
distância em RH

Gestores, profissionais de Recursos Humanos e pessoas com deficiência terão à
disposição cursos à distância, a partir do
primeiro trimestre do ano que vem, focados na inserção profissional no mercado
de trabalho. A iniciativa é do Instituo Pró-Cidadania (IPC), uma organização voltada à
qualificação desse segmento. Os treinamentos online poderão ser feitos em qualquer
local ou horário da escolha do interessado,
bastando apenas a conexão com a internet.
Cada módulo terá 30 minutos de duração e
o avanço para a próxima etapa vai depender
da conclusão da anterior. Para recrutadores,
a duração total será de duas horas. Já os
gestores de Recursos Humanos levarão três
horas para completar o treinamento e, no
caso das pessoas com deficiência, será mais
específico e dirigido em módulos temáticos
consecutivos com exercícios, prevendo-se
a finalização no período de dois meses. Os
módulos incluirão temas como integração ao
trabalho, rotinas administrativas, português e
matemática, dentre outros conteúdos hoje
já trabalhados pelo IPC nos treinamentos
presenciais, e contarão com recursos de
acessibilidade audiovisual para os deficientes visuais e auditivos. “A diferença principal
entre o treinamento presencial e o digital é
a acessibilidade e a rapidez. Claro que nada
se compara a um treinamento presencial,
mas na impossibilidade de se reunirem os
funcionários em um só local, o treinamento
a distância atende perfeitamente. Uma empresa que tenha unidades distantes e que
queira treinar um ou
mais gestores poderá
fazer essa opção a custos menores do que as
sessões presenciais”,
pondera Açucena
Calixto Bonanato,
presidente do IPC. Ela
reforça que essa nova
dinâmica foi concebida “justamente para
atender a uma necessidade de mercado
– de acesso a qualquer número de participantes, em localidades distantes e com
custos mais enxutos”. Mais informações:
www.institutoprocidadania.org.br

notícia
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Tristeza: 12º Caminhada Superação
pode ter sido a última ?!?
Infelizmente, essa foi a declaração do criador
e organizador da caminhada que já virou tradição
todo final de ano em São Paulo/SP, mas que já foi
replicada em outras regiões do País e da América
Latina.
Todos os anos, já há 12 anos, a Caminhada segue pela Avenida Paulista, saindo da Praça Oswaldo
Cruz até o MASP. Esse ano não foi diferente, porém,
num clima de muita comoção e tristeza, Billy Saga
declarou que, por dificuldades em sua realização,
2015 foi a 12ª e última edição caminhada. Uma
notícia muito triste. Gente chorando, comovida. A
Caminhada Superação reunia ano a ano, amigos
e militantes, autoridades, crianças, jovens, idosos,
todo o movimento. Neste ano, no dia da Caminhada - sábado 5 de dezembro - cerca de 300
pessoas participaram. Vamos torcer para que Billy
e o pessoal do Superação encontre uma forma de
manter essa chama acesa e a Caminhada viva !!!

AGORA SEU BMW TEM
ISENÇÃO DE IPI PARA PCD.
VOCÊ SABIA? QUE POSSUI O DIREITO DE COMPRAR
SEU BMW 0KM COM ISENÇÃO DE IPI, IPVA E DISPENSA DO RODÍZIO?
SAIBA MAIS NA GRAND BRASIL.

GRAND BRASIL SÃO PAULO
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1357 - Vila Leopoldina
Tel.: 11 3883-7100
grandbrasil.com.br

GRAND BRASIL

grandbrasil.com.br

Puro Prazer de Dirigir

GRAND BRASIL ALPHAVILLE
Al. Amazonas, 832 - Alphaville Industrial - Barueri
Tel.: 11 3799-9000
grandbrasil.com.br

Na cidade somos todos pedestres.

2016

EXPOSIÇÃO DE AUTOMÓVEIS,
VEÍCULOS E ADAPTAÇÕES,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMILIARES

MOBILITY
& SHOW

MOBILITY

Depois do grande SUCESSO em 2015, a mostra de 2016 vem cheia de muitas
novidades, em novo local, com novos setores, mais abrangente e com uma grande
variedade de informações, produtos e serviços que oferecem maior mobilidade
no dia a dia da pessoa com mobilidade reduzida, deﬁciências e seus familiares

Você não pode perder !!!
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ÚNICO EVENTO VOLTADO AO SETOR EM 2016 !!!
APOIO:
CONSULTORIA:
MAIS INFORMAÇÕES: REALIZAÇÃO: PROMOÇÃO:
0800-772-6612
(11) 3873-1525 www.mobilityshow.com.br

Programe-se ! Anote em sua agenda. PARTICIPE !!!

No Bairro de Santana - Zona Norte da capital paulista
Melhor localização - Mais acessibilidade

2016
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mulher

por Márcia Gori

É possível chegar ao
mais alto posto ?

N

o início de novembro
correu uma notícia por
todos os trompetes
sociais, mas principalmente, para o nosso
segmento da Mulher com deficiência.
Uma notícia deveras importante e já há
muito esperada. Foi empossada uma
desembargadora cadeirante no TRT/BA,
rompendo todos os paradigmas, mostrando que a inclusão é possível desde
que haja tenacidade.
Maria Adna Aguiar é a primeira

mulher com deficiência, cadeirante, presidente do Tribunal Regional do Trabalho

da Bahia, apontando a estrada que devemos seguir para alcançar nosso empoderamento: a persistência, estudo, fé em
si mesma, antes de tudo. Um caminho
que deve ter tido diversos percalços,
obstáculos, discriminação e um duplo
preconceito: por ser mulher e ter uma
deficiência. Porém, a diferença de fazer
algo, ou não, deve estar dentro de você.
No seu grau de envolvimento, no seu
desejo de realização, no quanto que as
mesquinharias têm força de paralisar seu
carrinho propulsor, haja vista que, a força
está dentro de cada uma e na disposição
para pagar o preço para obter o resultado.
Há alguns anos não se ouvia falar
sobre os nossos direitos de Mulher. Feminismo então, era utopia. Porém, a
sociedade avança. Existe um amadurecimento, e acabamos por enxergar,
com muito custo, o quanto precisamos
construir essa Mulher no bio político,
na urgência desta aprender sobre o seu
real papel na vida, na sociedade. Aprendendo que tudo na vida vem com muita
luta, persistência e uma grande dose de
teimosia e loucura e esse foi o recado

dado com a entrevista da Maria Adna.
Não há mais espaço para ser coitada,
auto piedade não existe mais em nosso
dicionário, em nosso convívio. É necessário mais elaboração, envolvimento,
ousadia para que cheguemos ao topo
dos altos cargos oferecidos para quem
quiser, para quem tiver foco.
Os espaços de poder não têm nomes
escritos ou cadeiras previamente determinadas para serem de fulano ou sicrano.
Quem “marca” os territórios são as pessoas que lá estão e não querem perder o
espaço, porém, cabe a nós mulheres com
deficiência, estarmos engajadas, comprometidas, armadas de conhecimento para
participar da concorrência que nem sempre é justa, porém é lícita.
O empoderamento é necessário por
uma questão de justiça social, pelos
anos que nos foram negados os espaços, por nossa própria auto piedade,
pelo assistencialismo que ainda teima
em ficar grudado em nossa pele, que
se recusa de nos deixar crescer, e tenta
nos coibir de sair pela porta da frente
sem olhar para trás. Chegou a hora da
construção, já foi feita a terraplenagem,
estamos na fase do início das fundações,
que precisam ser profundas para que
haja suporte e força para todo o concreto
que está por vir.
A Mulher com Deficiência está anos-luz atrasada em seus direitos, no engajamento da luta, no vestir a camiseta
do feminismo, de aprender que dependemos mais de nós mesmas do que
dos outros. Que nossos desejos são
realizáveis desde que façamos acontecer. Que nada deve ser negociável, mas
sim construído, conquistado com muita
propriedade e conhecimento.

mulher
E para finalizar, deixo um trecho da
entrevista da Presidente do TRT-BA, Desembargadora Maria Adna Aguiar, retirado de algumas de suas frases: “Eu
cheguei à uma instância tão importante,
de tanta responsabilidade, como é o
TRT... Nesse momento, me sinto na responsabilidade de contribuir para que a
acessibilidade seja disponibilizada para
o conjunto das pessoas que tenham
alguma dificuldade... quero criar uma
nova estrutura de Justiça do Trabalho e
novas premissas para atender aos anseios de todos”.
Até nosso próximo encontro !!!

Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP, Presidente-fundadora da Ong
“ESSAS MULHERES”,
Idealizadora da Assessoria de Direitos Humanos - ADH Orientação e
Capacitação LTDA, Ex-presidente do
Conselho Estadual para Assuntos da
Pessoa com Deficiência - CEAPcD/SP
2007/2009, ex - apresentadora do
Programa Diversidade Atual no canal
30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do
CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de São José do Rio
Preto/SP 2009/2012. Idealizadora do
I Simpósio sobre Sexualidade da Pessoa com Deficiência do NIS – Núcleo
de Inclusão Social da UNORP, Seminário sobre Sexualidade da Pessoa
com Deficiência na REATECH 2010
a 2014, co-realizadora do I Encontro
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capacitadora e palestrante sobre
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modelo fotográfico da Agência Kica
de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
Blog/site: www.marciagori.net
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notas
Famílias reivindicam alimentos especiais
Muitas pessoas com doenças genéticas causadas
por problemas no metabolismo não podem se
alimentar normalmente, necessitando da chamada
alimentação especial. O consumo de proteínas,
muitas vezes, pode colocar a vida em risco. Esse
tipo de alimentação é definido pela portaria 29/98
da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério
da Saúde. As doenças mais conhecidas, que exigem
esses alimentos, são a fenilcetonúria e homocistinúria que, sem tratamento adequado, podem provocar sequelas neurológicas
e deficiência intelectual.
Os alimentos especiais são formulados ou processados com modificações no
conteúdo dos nutrientes para serem consumidos por quem tem essas condições metabólicas e fisiológicas específicas. Para discutir o problema, familiares
de pessoas nessas condições participaram de uma audiência pública no início
de novembro último, promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência da Câmara Federal.
A presidente da Associação Brasileira de Homocistenúria, Simone Arede,
contou que passou a comprar esses produtos depois que flagrou o filho na
cozinha de madrugada, com fome. Ela contou que, mesmo todo o esforço
em pesar e restringir a alimentação dele, suas taxas eram sempre altas. Ela
cobrou do Ministério da Saúde que os pacientes tenham acesso a alimentos
com baixo teor de proteína. “Não é luxo, é uma necessidade. Eles têm direito
a uma vida normal como qualquer outra pessoa. Nenhuma mãe quer ver um
filho com fome”, explicou.
Pessoas com essas disfunções precisam também ingerir uma fórmula de
aminoácidos que é oferecida em poucos programas de saúde na rede pública.
Para garantir o acesso, as famílias têm entrado na Justiça. Com a entrada em
vigor da Lei Brasileira da Inclusão, no próximo mês de janeiro, o poder público
será obrigado a oferecer a fórmula. A APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Paulo está iniciando um projeto de produção, ainda em
pequena escala.
A fabricação desses alimentos especiais no país, de acordo com o presidente
da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais, Carlos
Eduardo Gouvêa, é desencorajada devido à produção baixa e ao alto custo
da matéria-prima. Ele sugeriu medidas concretas, como isenção de impostos
na importação e a criação de uma cesta básica de alimentos com baixo teor
de proteína, a ser distribuída aos pacientes. Segundo ele, com mais acesso à
variedade de alimentos, a pessoa adere ao tratamento, tem menos internações e menos sequelas. Gouvêa se comprometeu a submeter uma lista de
produtos importados para análise do Ministério da Saúde e da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O representante da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde, Eduardo Nilson,
disse que a Anvisa deve elaborar essa
lista de alimentos especiais com evidências científicas, critérios técnicos
e a participação dos setores sociais
envolvidos.
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por Suely Carvalho de Sá

E o preconceito...

R

ecebi há poucos dias um
relato interessante...e começo esse artigo contando: “Sou cantora e trabalho como freelancer em
algumas bandas de bailes há mais de 4
anos. Como de costume, me avisaram
com umas duas semanas de antecedência sobre a agenda do casamento,
onde eu iria fazer o trabalho (cantar)
na cerimônia e na festa de dois casais
distintos. Porém, 2 dias antes do evento
sofri uma lesão no meu pé, uma inflamação no calcanhar (fascite plantar). Tive
que enfaixar o pé e coloquei a botinha.
Bom, como já havia me comprometido
com o trabalho, fui mesmo com o pé
nessas condições. Chegando no ponto
de encontro recebi a notícia de que eu
faria somente a cerimônia, pois o noivo da festa que faríamos não aceitou
que eu cantasse com o pé machucado,
pois indiretamente, disse que não havia
contratado uma cantora com a perna
quebrada. Fiquei em choque, pois nunca imaginaria que em pleno século 21
passaria por esse tipo de discriminação.
Resumindo... fiz a cerimônia e fui para
casa. Não me pagaram o valor combinado e colocaram uma pessoa para
me substituir. Deixei de fazer um outro
evento para estar disponível. Eu poderia
ter ‘furado’, mas em respeito ao casal
e ao contratante, fui ao compromisso,
mesmo com dor e impossibilitada, e tive
essa desagradável surpresa. Me senti
muito triste não só pelo dinheiro, mas
porque fui avisada praticamente na hora.
Me desloquei até o local impossibilitada
e cumpri minha palavra, mas não tive a
mesma sorte nem da parte do contratante, nem do noivo, que absurdamente
tomou essa atitude. Minha voz estava
em perfeitas condições de trabalho, mas
mesmo assim, fui substituída e discriminada”, relatou Bárbara Amorim, 29 anos,
cantora e repórter.

Esse é um dos muitos casos que
chegam ao meu conhecimento... Como
sabemos, preconceito é um conceito
ou opinião formados antecipadamente,
sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. É a ideia preconcebida (prefixo pré e conceito), um “juízo”
preconcebido, manifestado geralmente
na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições considerados diferentes.
Nos últimos anos, nossa sociedade avançou positivamente na questão
sobre quebra de preconceitos, mas
sabemos que é preciso avançar muito
mais. O preconceito é ainda uma grande barreira que impede que pessoas
exerçam sua cidadania ou qualquer
função por terem alguma limitação
(temporária ou não) mesmo que esta
não limita o seu desempenho. Muitos
casos acontecem em que uma pessoa

preenche todos os quesitos para um
trabalho, mas que por alguma deficiência física ou sensorial (que não impede
o trabalho), não é contratada. Muitas
vezes só percebemos a realidade dessas questões quando nos encontramos
na mesma situação, seja temporária
ou definitiva.
Longe de julgar o contexto comercial
de toda a situação citada acima (da
cantora), que é complexa, ao mesmo
tempo, pergunto: será que foi o layout
ou uma foto dela “quebrada” que prejudicaria o evento ? Por que não tirar
uma foto da cintura pra cima ou até,
por que não, tirar do corpo inteiro ?
Com uma pessoa com deficiência
não é diferente. Já houve um caso em
que uma cantora fechou um negócio e
chegando no dia do evento o contratante a descartou porque, mesmo com
excelente apresentação visual, ela tinha

ponto de vista

deficiência visual (por mais que não se
cante com os olhos).
Outro caso interessante aconteceu no
interior de São Paulo, há alguns anos.
Um médico veterinário foi aprovado em
primeiro lugar em um concurso público
para atuar como fiscal do Conselho de
Medicina Veterinária. O que causou estranheza foi o fato de que, o segundo
colocado, foi chamado para preencher a
vaga, e ele, o primeiro, ficou esperando
sem ser convocado. Angustiado, percebeu que a sua condição de cadeirante
é que havia determinado a inversão na
classificação dos candidatos. No edital
do concurso, não havia nenhum impedimento para que ele participasse.
Ao contrário, algumas vagas estavam
reservadas a pessoas com deficiências.
O representante do Conselho afirmou
que o candidato não foi chamado porque não se enquadrava nos requisitos
para o cargo, mas, depois que o fato
veio a público, a posição foi revista. Foi
preciso denunciar para que a situação
mudasse. Esse médico já havia exercido
cargo semelhante em outro estado. A
sua frustração foi grande, mas ele foi à
luta, exigindo os seus direitos.
Há muitos outros casos dessa natureza ocorrendo, que não são denunciados,
que reforçam a discriminação e atrasam
o processo de inclusão de um grande
número de pessoas.
A condição de “deficiente” é apontada
em muitas situações como algo fora do
comum, anormal, excepcional. Muitos
comportamentos ainda exprimem espanto, negação, marginalização, superproteção e outros sentimentos confusos.
A presença de algo fora do dito “normal”,
“deficiente”, ainda provoca reações emo-

cionais cujas proporções são surpreendentes. Em tantas situações podemos
observar que a deficiência incomoda,
aparece, constrange, enquanto a deficiência de caráter, da moral, do espírito,
na maioria dos casos, possui excelente
aparência física e até ocupa elevados
cargos na sociedade.
O preconceito para com a pessoa
com deficiência, mesmo sendo capaz
para tantas funções, ainda existe nessa
época em que se luta, por exemplo,
pela diminuição da desigualdade social e
pelos direitos de várias outras “minorias”.
Trabalhar, praticar esportes, sair com
amigos, dirigir, namorar, se divertir também fazem parte do dia a dia de pessoas... que são, simplesmente, pessoas !
Árvores são diferentes, flores são diferentes, plantas... pássaros são diferentes.
E pessoas também. No entanto, o preconceito vive ao nosso redor.
Mais do que uma questão de políticas
públicas, econômicas, sociais, culturais,
campanhas de solidariedade, outras...
existe a deficiência moral, com valores
distorcidos e caráteres contaminados,
que não consideram que seres humanos
são ricos na diversidade, no diferente.
Na luta contra a discriminação e o
preconceito, seja este em relação às
pessoas com deficiência, pela cor, sexo,
peso, altura, etnia ou outros... vivemos
um ciclo. São anos de muito trabalho,
exposição pública, caminhadas, campanhas, mídias abordando o assunto,
a conscientização e sensibilização em
vários segmentos da sociedade com resultados positivos. Porém, sempre vem
uma nova geração de pessoas e, por
isso, se faz necessário a continuidade
desse trabalho.
Mas... até que ponto podemos afirmar
que terá fim ? Sempre vão existir pontos
de vista diferentes, como também mudanças de conceitos e paradigmas. Isso
também mediante o convencimento por
meio de muito trabalho.
Ainda existe preconceito ? Sim.
Existe discriminação ? Sim.
E os mitos ? Continuam.
Como fazer pra mudar isso ?

Não adiantam apenas palavras, mas
ATITUDES... Tem que ter atitude !
Conheço um empresário que tem deficiência visual, por exemplo, e que tem
ficado à porta do seu salão de beleza
chamando os clientes para cortarem o
cabelo ali. A cena é hilária, porque nenhum cliente o escolhe para o trabalho,
mas ele com sua atitude, tem atraído
conversas sobre o tema e pré-conceitos.
O que é ser “perfeito” ? O que é ser
diferente ? Ser diferente é ser normal,
por cada um possuir um jeito singular
de viver e enxergar a vida.
Então, estamos nessa edição em período de festas. Já chegando o Natal, onde
é comemorado - pelo menos deveria
- o nascimento de Jesus e a entrada
de um novo ano, em que esperanças
costumam ser renovadas, promessas de
uma vida diferente, objetivos, conquistas
e realizações. O que podemos esperar ?
Em que podemos contribuir para que todos nós possamos ser valorizados, independentemente de qualquer situação ?
Natal... Jesus... Ano novo... nossas vidas... E Jesus, creio ser o maior exemplo
de inclusão e de quebra de preconceitos
que existe. Seus Princípios e ensinamentos mostram que todos são iguais,
apesar das diferenças: “...cada um considere os outros superiores a si mesmo”,
ele disse. “Infeliz quem fizer o cego errar
o caminho. E todo o povo dirá: Assim
seja !”... “Porque, para com Deus, não
há acepção de pessoas”, deixou como
mensagem.
Assim, se aplicarmos esses Princípios
- e outros - creio em um mundo melhor
para todos, a começar pelo mundo de
cada um de nós.

Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional especializada
em Orientação e Mobilidade para pessoas com deficiência visuaL e atua na área
de reabilitação e Consultoria.
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por Samara Andresa Del Monte

Aplicativo coloca
balança no museu !

notas
Agenda Portadora
de Eficiência 2016

D

ois colegas do Centro Universitário Fundação Santo
André se uniram a fim de
desenvolver um aplicativo
para pesar pessoas sem usar
a balança, apenas através do celular e tablet.
Rodrigo Vertulo, 38 anos, estudante de
Engenharia Eletrônica, paraplégico em decorrência de uma lesão medular causada
por acidente automobilístico há 22 anos,
convidou Victor Vieira, estudante de Engenharia da Computação, que aceitou o desafio e assim criaram o ChiloApp.
O ChiloApp surgiu a partir de necessidade do Rodrigo de controlar seu peso. “Como
cadeirante, sempre encontrei dificuldades
para me pesar em função da impossibilidade de utilização de balanças tradicionais.
Em decorrência dessa dificuldade, controlar
o meu peso sempre foi um desafio, para
não dizer impossível. A regra é simples: não
podemos controlar aquilo que não é possível medir. Com essa realidade que enfrento
(ou enfrentava), acabei ganhando muitos
quilos extras”.
O aplicativo ChiloApp é capaz de obter
uma estimativa do peso da pessoa a partir do equacionamento da circunferência
do triceps, abdomen e panturrilha. A partir
dessas medidas, o ChiloApp apresenta o
peso estimado da pessoa e permite que o
mesmo seja registrado e apresentado em
um gráfico com a sua evolução ao longo do
tempo. Apesar de o valor apresentado estar
sujeito a uma variação entre 5% e 10%,
a medida calculada pelo aplicativo serve
como um excelente indicador da massa
corporal do indivíduo. Assim, passando a ser
possível medir o peso, passa a ser possível
controlá-lo.
É importante destacar que o ChiloApp
é uma grande ferramenta de auxílio às
pessoas com baixa mobilidade, mas não
se restringe a esse público, podendo ser
utilizado por qualquer pessoa que deseje

controlar seu peso sem precisar recorrer a
uma balança tradicional.
Há versões para os sistemas Android
e iOS. No primeiro caso há uma versão
gratuita com pequenas limitações e com
exibição de propagandas e outra paga, sem
limitações e propagandas. Para o segundo
caso há apenas uma versão paga, cujo valor
é de US$0,99.
“Os comentários positivos de quem já
o utiliza chegam a cada dia e já somam
dezenas. Estamos próximos dos 1.000 downloads da versão gratuita e algumas pessoas já adquiriram a versão paga, cujo valor
é irrisório, para estimular a continuidade do
nosso trabalho”, finaliza Rodrigo.

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

Em sua 14ª edição, a agenda traz em
seu conteúdo assuntos relacionados ao
universo da pessoa com deficiência, inserindo temas atuais e instigantes, além
de destacar como tema principal, a Lei
Brasileira de Inclusão - LBI (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), inserida na
íntegra com os artigos que foram vetados pela presidente e sua motivação, e
ainda, uma breve apresentação e resumo sobre a Lei da relatora do projeto, a
Deputada Federal Mara Gabrilli. Dentre
vários assuntos abordados nos 12 blocos
da agenda encontraremos também: Personalidades conhecidas nacionalmente,
pelo segmento das pessoas com deficiência, que escrevem artigos de seu
domínio, contribuindo para a qualidade
desta edição; Artigos relacionados à LBI;
Blocos em policromia, em cada mês do
ano, contendo artigos de militantes e
profissionais da área; Muito espaço para
anotações diárias com páginas contendo
datas comemorativas relacionadas a direitos humanos; Capa executiva temática
contendo cadernos costurados, proporcionando excelente qualidade com tabelas diversas, mapas e agenda telefônica;
Uma preciosa ferramenta de trabalho
que contribui para a inclusão social da
pessoa com deficiência durante os 365
dias do ano. Seu criador e responsável
pelo sucesso da Agenda, o cearense Daniel Cordeiro, está animado e bastante
feliz com o resultado da edição 2016,
uma das melhores e de conteúdo mais
interessante já produzidas até hoje. Vale
a pena conferir e garantir a sua !!!
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por Célia Buratto

As condições da futura mamãe !

A

gora vamos falar de algo
que todas as futuras mãezinhas devem saber... não
se assustem... é sobre sua
condição Física, Psíquica e
até mesmo Social. Desde o princípio, em
edições anteriores, estamos falando de
assuntos importantes, sem dúvida, mas
essas 3 partes: física, psíquica e social, são
tão elementares para que o seu preparo
gestacional ocorra em perfeitas condições,
para ter um parto tranquilo, contando com
sua plena colaboração, que temos que
tratar aqui e com carinho.

Fisica
Como isso ocorre ? Nas outras edições,
falamos que seu acompanhamento por
um Ginecologista/Obstetra é de suma importância, pois é ele (somente ele) que irá
acompanhá-la durante a gravidez, receitar
medicações, solicitar e analisar seus ultrasons, exames etc. Somente ele devera, ou
ão, recomendar exercícios especiais, caminhadas, lazer – seja você uma mamãe
cadeirante, amputada, ou que faz uso de
aparelhos e equipamentos especiais etc
– deverá fazer uma programação de acordo com sua necessidade, precisando ou
não de um acompanhante. Portanto, seu
relacionamento com seu Médico tem que
ser de total e plena confiança. Também comentamos seu cuidado e atenção especial
com “conselhos, tabus, simpatias e outras
tantas máximas” das amigas, comadres e
até mesmo em família, da sua mãe, avó,
tias e afins... Sempre use sua intuição e
analise. Busque conhecimento e haja com
sabedoria própria, mas nunca desfazendo
ou discutindo com quem lhe dá “algumas
dicas”, pois às vezes, a intenção é das melhores. Caso tenha alguma dúvida, podem
escrever para nossa Revista Reação, eu
pessoalmente darei um retorno.

Psíquica
Quanto à parte Psíquica, ela é uma
grande aliada da gestante, e sabem por-

Social

que ? Primeiro, porque gravidez não é
doença !!! É sim um estado gestacional a
espera de um sonho de ser mãe, ter um
filho e consequentemente, a continuação
da nossa espécie.
Então, quando você “achar” um tempo, aproveite-o com leituras sadias, sobre moda, pesquisas sobre vários tipos
de partos: normal, cesárea, forcpes... até
mesmo o parto na água, parto indígena, em casa e muito mais. Isso a ajudará
a decidir como fará o seu. Claro, tudo
isso deverá ser acompanhado com seu
companheiro, ele deverá saber como sua
mulher está se sentindo na espera, ele
se sentira confiante de participar em um
período tão especial para os dois. Evite
assistir tragédias, filmes tensos, reportagens violentas, catástrofes, enfim... tudo o
que poderá deixar seu estado emocional
balançado, triste e até mesmo preocupada.Vá visitar lojas de bebês (hoje em dia
existem umas lindas, maravilhosas), veja
as novidades das roupinhas,mamadeiras,
chupetas, banheiras, berços. Tapetes são
sempre importantes par se ter perto da
cama e na hora do banho do bebê. Pense
na cor do quarto da rainha ou do reizinho,
não se esqueça que as tonalidades das
paredes deverão ser claras, como: branca,
verde água, azul claro, amarelinho, marfim,
rosa... Existem hoje muitas tonalidades que
são reconhecidas como suaves, frias e
que passam paz e serenidade ao bebê e
à mamãe. Mesmo que não faça compras
agora, não deixa de ser uma distração útil
durante esse período. Faz bem !

Agora, vamos tratar de algo também
de suma importância. A parte Social.
Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas
você deverá ter toda a documentação do
companheiro, sua e do bebê em ordem,
sempre ! Já a partir dos 6 meses de
gestação, para “evitar” surpresas, como a
chegada antecipada do filhote. Terá que
começar a pesquisar onde irá ter seu
bebê. Procure uma maternidade de sua
preferência, perto de sua casa. É muito
mais prático, no entanto, se não for possível, vá ao Posto de Saúde – SUS ou AMA
busque informações, peça ao seu médico
algumas indicações, procure saber onde
se dirigir na hora do parto. Se possível,
vá conhecer a estrutura da maternidade
antes, veja se ela é totalmente acessível,
se atende sua deficiência. Isso é muito
necessário !
Procure também saber quais os documentos que você e seu companheiro
deverão ter em mãos para providenciar
o encaminhamento de sua internação,
deixe sempre uma maleta sua e uma do
bebê prontas, para qualquer emergência,
verifique sempre os endereços, tenha tudo
ao seu alcance e de seu companheiro.
Visitando as maternidades, peça para
falar com a Assistente Social ou a quem
de direito e responsável. Cada Hospital/
Maternidade tem sua própria estrutura. Se
possível, visite os berçários.
Lembre-se: toda informação que obtiver é preciosa. Vá à luta, é sua vida...
vida do seu bebê. Ser mãe é a realização
mais pura e um GRANDE presente Divino
do Criador. Continue conosco... contem
comigo !
Celia Buratto

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

por Merian Ribeiro
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Atraindo o talento certo:
removendo as barreiras
da comunicação

C

erca de 68 % das empresas
no Brasil têm dificuldade em
recrutar profissionais adequados ao perfil que buscam, enquanto 74 % dos funcionários
têm receio de deixarem seus empregos
devido à falta de crescimento e incentivos.
Nesse ambiente, quanto menos mão de
obra é achada e contratada, mais trabalho
surge para aqueles que já estão atuando
no mercado de trabalho.
A rotatividade de pessoal, de mão de
obra, traz uma perda de capital intelectual
e gera custos de recrutamento para corporação. Nesse meio tempo, os demais
funcionários ficam sobrecarregados e o
fluxo de trabalho se torna mais lento. No
Brasil, se você demitir um colaborador em
circunstâncias normais, deve fornecer a
ele aviso prévio de um mês ou pagar o
equivalente a um mês de salário. Por outro
lado, um funcionário pode simplesmente
sair da empresa sem fornecer qualquer
aviso prévio.

Evite alta rotatividade de pessoal criando um ambiente de trabalho inclusivo,
onde todos possam ter sucesso e alcançar
seus próprios objetivos pessoais e profissionais. É vital que os gerentes e líderes de
equipe sejam treinados para reconhecer os
desafios iniciais e fazer os ajustes razoáveis
que reduzam o stress, eliminem as barreiras e ajudem a equipe como um todo a
atingir seu pleno potencial.
Encontrar pessoas que estão dispostas
a trabalhar para a sua empresa não é difícil.
Encontrar pessoas que irão tornar a sua
empresa melhor, é. Os novos talentos aumentam a produtividade da sua empresa,
revigoram a sua força de trabalho e ajudam
a sua corporação a alcançar seus objetivos.
Atrair o talento certo - cultivando um
ambiente que capacita seus colaboradores.

Trabalhadores talentosos olham para as
empresas que ajudam todos os funcionários a terem sucesso e entendem que eles
são o núcleo da empresa. Ao comunicar
abertamente os valores de seu grupo na
igualdade e direitos humanos, você vai
ajudar a construir a reputação da sua organização também. Funcionários talentosos
preferem trabalhar para uma empresa que
tem a confiança do consumidor.
Software de suporte Texthelp oferece uma solução
No Texthelp, acreditamos que todos
compartilham uma necessidade fundamental para ser compreendido pelos outros. Isto é o que nos impulsiona a criar
tecnologias e suporte inteligentes, fáceis de
usar e que podem capacitar seus funcionários e clientes a ler, escrever e entender
a comunicação com confiança.
Os funcionários podem - ter fácil
acesso ao nosso software de acessibilidade,
ler e escrever em qualquer dispositivo que
o auxiliará a superar os desafios de alfabetização e linguagem do dia a dia, seja na
escrita de um relatório, seja lendo e-mails.
Os clientes podem - usar o nosso
software de inclusão digital, Browsealoud,
gratuitamente em seu site, capacitando-os ao ‘self-service’ online – quer se trate
de aquisição de bens, reserva de voos ou
pesquisa de informação sobre a sua comunidade local.
Sua organização pode - colher os frutos de tecnologia assistiva de Texthelp ao:
• Maximizar a produtividade
- removendo as barreiras à comunicação, criando uma força de trabalho unida

e com uma moral mais elevada e maior
resiliência;
• Atrair o talento certo
- criando um ambiente de trabalho
inclusivo e um site acessível que comunica abertamente os seus valores sobre a
igualdade e os direitos humanos, aumenta
o comprometimento dos empregados através da compreensão das necessidades e
o fornecimento de soluções para eliminar
os obstáculos – aumentando a satisfação
do trabalho, produtividade e compromisso;
• Agregar valor à marca e reputação
- demonstrando uma vontade de fazer
ajustes razoáveis para encorajar e permitir
a participação de todos os funcionários e
seu público online.
Os clientes que já contam com nosso
serviço tecnológico inclusivo são: Unimed
Vale do Caí, Revista Reação, Teatro São
Pedro, no Brasil, e a Câmara dos Deputados, do Senado dos EUA, Administração da
Segurança Social e Tribunais dos Estados
Unidos da América, entre outros. Para mais
informações sobre como podemos ajudar
a sua empresa, entre em contato conosco:
m.ribeiro@texthelp.com

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

Irão destruir muitas rosas,
mas jamais impedirão uma
nova primavera !

L

eitores(as) deste “Espaço
Aberto”... Parafraseando Chê
Guevara, trago para conhecimento do Brasil a história de
luta de meu “irmão” de deficiência, Leonardo da Rosa Senra. Infelizmente, o ENEM não está acessível a
todo mundo.
Todos conhecem as Leis de Inclusão,
mas parece que o INEP é imune a elas.
Quem dá poderes a este órgão para que
ele desenvolva “padrões” de provas para o
ENEM ? O Leonardo precisa da fonte (letras) tamanho 36, mas o “padrão INEP” é
18-24. Padronizar as provas, para mim, é o
mesmo que padronizar o ser humano. Ou
estou enganado ? Estará esta padronização
oculta e a se desenvolver nos bastidores
do MEC ? Quantos serão as vítimas desta
e de outras formas de padronização ?
Recordemos que neste ano de 2015,
completou-se 2 anos da “Audiência Pública para tratar da inclusão social da pessoa

com surdocegueira”, na Câmara dos Deputados, onde a representante do MEC
acordou em criar GT de Trabalho para a
surdocegueira. Passaram-se 2 anos e nada
de GT ! Leonardo, tu é surdocego assim
como eu e tantos outros e nós somos
os maiores “cabeças - puxa - raios” deste
Brasil. A minha cabeça acende e apaga
igual bunda de vagalume de tanto raio
que caiu nela. Neste País sem políticas que
nos amparem, resta-nos rezar: “Deus dos
raios, nossas cabeças doem de tantos que
recebemos. Deus dos raios, olhe para nós
como Seres Humanos. Deus dos raios,
somos surdocegos brasileiros e sem políticas. Deus dos raios, salve nossas peles”.
Com a palavra, todos nós, “povo gado”
deste País chamado Brasil. Alex Garcia Pessoa Surdocega - Colunista desta revista.
Meu nome é Leonardo da Rosa Senra,
tenho 25 anos e sou uma pessoa surdocega. Tive uma grande luta para concluir
o Ensino Médio, passei por muitos pro-

blemas, porém consegui este feito. Desde
então, meu sonho é ingressar no Ensino
Superior, mas tenho encarado dificuldades que me impedem de alcançar este
objetivo. Em 2010, a direção do Colégio
Estadual Piranema, onde na época concluía o Ensino Médio, em Itaguaí/RJ, em
conjunto com a professora da Sala de
Recursos (um ambiente onde atendiam as
pessoas com deficiência), fizeram a minha
primeira inscrição no Exame Nacional do
Ensino Médio. Fora pedido uma Prova
Ampliada e, no dia da aplicação do exame, recebi um teste em letras pequenas,
imperceptíveis para minha leitura. Dessa
forma, foi-me disponibilizada uma “ledora”, porém, como tenho poucos resíduos
auditivos, não tive um bom entendimento
da leitura – o que me impossibilitou realizar o ENEM como eu desejava.
Conclui o Ensino Médio em 2010, com
excelentes notas, e sendo considerado um
dos melhores alunos do colégio em todas
as disciplinas. Meu objetivo era sair do colégio e, através do ENEM, ingressar numa
boa universidade, mas devido a essa situação, não pude concretizar tal objetivo. Por
conta dos constrangimentos que vivenciei
nesta edição do ENEM, não mais tentei
outra vez, fiquei muito desanimado. Após
4 anos resolvi arriscar novamente, apostando que, em anos da Inclusão, melhorias
no ENEM tivessem acontecido. Assim, em
2014, me inscrevi, porém, desta vez, sozinho. Solicitei, entre as possíveis opções
de atendimento especializado: Prova Super Ampliada, Guia-Intérprete, Auxílio para
Leitura e para Transcrição. Na data especificada à realização do exame, cheguei
ao local e encontrei, na sala onde faria a
prova, três pessoas – duas mulheres e um
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homem – que eu acreditei serem respectivos às solicitações
que fiz.
Ao me sentar e receber a prova, para minha surpresa, mais
uma vez me deparei com uma
fonte pequena e imperceptível à
minha visão. Assim, argumentei
com as pessoas presentes na
sala da minha incapacidade de
executar a leitura e, por mais
que eu insistisse, nenhum desses se esforçou em me ajudar,
lendo a prova para mim. Minha
última opção era questionar sobre o Guia-Intérprete, que poderia me ajudar, entretanto recebi
como resposta que nenhum dos indivíduos na sala comigo
sabia LIBRAS.
Diante do desespero em ver o tempo passar e sem ter
respondido uma questão sequer, coloquei a prova bem perto
de meus olhos, quase “esfregando” neles, para tentar ler uma
palavra ao menos. Assim, com muito esforço, fui lendo palavra
por palavra e as juntando para criar as frases, o que me causou
muita dor na visão e me obrigou a parar de vez em quando.
Consegui ler poucas questões e responder, mas não recebi o
apoio das pessoas da sala, que deveriam ter me ajudado.
Após encarar os constrangimentos em 2010, achava que
na edição 2014 do ENEM seria diferente, principalmente com
os recursos que solicitei, mas acabei me deparando com um
episódio ainda pior que o anterior. Eu não voltaria ao local da
prova para o segundo dia do exame, pois estava decepcionado,
mas, ainda assim, me esforcei e fui. Saí de casa às 12h, mas
demorou cerca de 50 minutos para aparecer um ônibus, assim,
cheguei ao local de prova 8 minutos atrasado e não pude entrar.
Ainda que temendo a possibilidade de passar por algo similar
ao ano anterior, em 2015 me inscrevi mais uma vez, solicitando
os mesmos atendimentos, pois o INEP nunca disponibiliza novas
e melhores opções de Acessibilidade. Na data do exame, não foi
diferente: recebi uma prova em letras imperceptíveis novamente
e não consegui efetuar a leitura. Assim, fiquei sem saber o que
fazer. Duas pessoas na sala tentaram ler a prova para mim,
mas eu não conseguia captar a voz delas com êxito – o que só
piorou meu constrangimento. Mesmo assim, eles persistiram
com a tentativa de ler a prova, mas eu não conseguia escutar.
Dessa forma, não respondi muitas questões por conta do tempo
curto e as dificuldades.
Procurei o responsável pelo ENEM no local e relatei a ele o
problema com a prova e minhas dificuldades... Ele simplesmente
me pediu desculpas e disse que não podia fazer nada. O tempo
limitado e as dificuldades às quais me vi impediram com que
eu conseguisse fazer a prova como desejava, respondendo
menos da metade das questões. Pelo menos eu tentei, enfren-

tei uma situação difícil, mas fiz
minha parte.
Na inscrição, o INEP não oferece mais que três opções de
prova: Prova em Braille, Ampliada ou Super Ampliada. Acontece que nem todo deficiente
visual sabe a leitura em Braille
e as fontes ampliadas não são
o suficiente para meu caso. O
INEP oferece Intérprete em Libras, mas eu não enxergo bem
e só domino o básico desta linguagem, portanto também não
atende minhas necessidades.
Por fim, oferecem Auxílio para Leitura e eu não escuto bem,
também não adianta – todos os recursos que o INEP oferece
não atendem meu problema.
Nem todo cego sabe o Braille, nem todo surdo sabe Libras...
O INEP deveria entender que o MEC não oferece esses aprendizados aos deficientes no ensino regular, dentro do que chamam
de “inclusão”. E nem em todas as cidades do Brasil, ou em suas
redondezas, existem instituições que ensinem essas linguagens
aos cegos/surdos/surdocegos. Eu ainda tenho poucos resíduos
visuais e auditivos, mas não consigo enxergar as letras da Prova
Super Ampliada, precisava ter uma opção maior. Não posso
solicitar uma prova em Braille, nem um Intérprete em Libras já
que não sou dominante desses campos, sei apenas o básico de
Libras e aprendi com Testemunhos de Jeová, não com instituição
de ensino ou algo assim. Dessa forma, a única maneira de eu
conseguir fazer o ENEM é com uma prova ampliada – não nesse
“padrão” que o INEP fornece – mas um pouco maior, tamanho
este que negam disponibilizar. Eu estudo a fundo o ano inteiro,
para chegar no ENEM e ser “excluído” por conta de uma coisa
simples que o INEP podia e tem condições de oferecer, mas
se recusa... que é fazer uma prova em fonte 36, pelo menos.
No Colégio Estadual Piranema, onde concluí o Ensino Médio
em 2010, materiais como provas e conteúdos de aulas eram
ampliados neste tamanho para possibilitar meus estudos e eu
sempre fui um excelente aluno, gabaritando muitas provas ou
tirando as melhores notas em minha turma. Foi lá que surgiu meu
sonho de ingressar no Ensino Superior e apostei no ENEM como
uma ponte que me levasse de uma ponta à outra, mas essa
ponte me parece a Linha do Equador – imaginária, inexistente.
Pelo menos para mim o ENEM é assim. Este ano eu poderia já
concluir a faculdade, mas por conta da falta de Acessibilidade
não consigo nem fazer a prova.
Passar por constrangimentos nas três vezes que participo do
ENEM é absurdo. Como um candidato vai querer tentar outra
vez, sabendo que sempre será submetido a uma situação transtornadora ? Nos últimos seis anos, dizem promover melhorias
na Acessibilidade, mas isso não tem sido observado – continua
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Parecer de Mara Gabrilli - Deputada Federal
“Caro Alex Garcia. Venho tentando
há anos que o MEC e o INEP aprimorem o atendimento aos alunos com
deficiência e modifiquem seus critérios
no ENEM. Eles afirmam que está tudo
está sendo feito, mas como sabemos,
todos os anos as dificuldades se repetem. Infelizmente, esse é o governo
reeleito da presidente Dilma. Inclusive, a primeira vez em que fizemos
o questionamento, o ministro era o
Aloizio Mercadante, que agora voltou
ao cargo no momento em que a presidente resolveu trocar Ministérios por
apoio em projetos. Questionamos também as condições de inclusão dos
alunos com deficiência. Em 10 de abril de 2013, em sessão da Comissão
de Educação, quando o ministro Mercadante afirmou, entre outros absurdos, que o ENEM era acessível, questionei-o publicamente. Expliquei as
dificuldades que recebemos de acesso e não bastava oferecer apenas
o ledor para cegos. Era preciso fornecer recursos de tecnologia assistiva,
como a utilização de computadores, por exemplo. Ainda na audiência, fiz
uma série de questionamentos ao ministro, que acabou por pedir minha
ajuda para aprimorar a política do MEC e determinou que seus assessores
agendassem reunião comigo. Estou aguardando essa reunião até hoje.
Ela nunca foi agendada, por mais que insistíssemos. Fizemos, então, um
Requerimento de Informações Nº 2978/2013, que é enviado pela Câmara
dos Deputados e que o ministro fica obrigado a responder. Em resumo, eles
dizem que fazem tudo e que usam tecnologia humana, não gostam dos
apoios de tecnologia assistiva. Mais tarde, como a resposta não atendeu
às necessidades e os pedidos dos alunos, fizemos ao MEC a Indicação Nº
4356/13 para ampliar a Acessibilidade no ENEM. Infelizmente, a resposta
que recebemos sobre a Indicação foi a mesma, um copy paste, mudou
apenas o número da Nota Técnica. Mas não vamos desistir. Conte comigo”.
Nos dias subsequentes, recebi um novo retorno da deputada, que dizia:
“Na semana passada, dia 11 de novembro, o ministro Mercadante, que está
de volta ao MEC, esteve novamente na Comissão de Educação para falar
do ENEM. Novamente, o cobrei sobre a falta de acessibilidade nas provas
do ENEM. Ele apresentou os números de atendimentos especializados
nesse ano – foram 57 mil atendimentos especializados. Apresentei a ele
o caso que você nos enviou, uma falha imensa que prejudicou muito o
aluno. Mercadante disse que são erros pontuais, mas que não podem
ocorrer. Diante disso, garantiu que publicaria uma portaria criando uma
comissão permanente com representação de entidades e de pessoas com
deficiência para discutir a inclusão da pessoa com deficiência no ENEM.
Afirmou que será uma comissão permanente”.
A audiência na Comissão está disponível no link: http://migre.me/s5wVj
www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=572911.
www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=572912
http://maragabrilli.com.br/mara-gabrilli-cobra-acessibilidade-no-enem/

tudo a mesma coisa – está na hora de mudar ! Desde
2010 estou acompanhando o ENEM, participei este ano
pela terceira vez, e só tenho me decepcionado. Algo
precisa ser feito, não dá mais para persistir em algo que
só desmotiva a gente...
Só tenho a reclamar da Acessibilidade no ENEM que
tem, literalmente, me “excluído” da prova e impedido
a realização de meu objetivo em ingressar no Ensino
Superior. Não basta oferecer Prova Ampliada ou Prova
Super Ampliada: é necessário oferecer ao candidato
uma opção de selecionar o tamanho da fonte perceptível para a realização da prova ! No colégio onde estudei,
materiais eram preparados para meus estudos em fonte
adequada para mim e acho que o ENEM já devia ter
incluído esse simples item em sua lista de atendimento
especializado.
Acho, também, um absurdo o tempo limitado para
a realização das provas pelas pessoas com deficiência.
Não temos as mesmas condições de um candidato normal, precisamos também de um “olhar especial” diante
desse detalhe ! O deficiente auditivo que recebe auxílio
através de outra pessoa lendo a prova para ele, por
exemplo, leva mais tempo para entender a questão do
que a pessoa que lê, e no caso de ser deficiente visual
simultaneamente, como eu, tem dificuldades de compreender a descrição das imagens impressas na prova,
por não enxergar e ter que “criar uma imagem mental”,
e não visível – o que também requer mais tempo.
Sou surdocego, mas uma pessoa cheia de sonhos
e, um destes, talvez o maior de todos, é continuar os
estudo, concluir o ensino superior e até fazer uma pós-graduação e doutorado, antes que eu perca definitivamente o que me resta da visão e audição. Apostei no
ENEM por três vezes como a melhor maneira de atingir
essa meta, mas, após tudo que passei, o ENEM parece
um imenso penhasco, onde tento passar e vejo meus
sonhos despencarem. Para muitos, o ENEM tem sido
uma porta de entrada para o Ensino Superior, mas, no
meu caso, essa porta tem sido batida na minha cara,
fechada para mim e isso não pode continuar assim.
Atenção: Se você acaba de ler esta matéria e levou um
raio na cabeça no ENEM 2015, escreva para mim, se desejar,
e conte sua história: surdocegueira@gmail.com
Alex Garcia é gaúcho e Pessoa Surdocega. Presidente da Agapasm. Especialista em Educação Especial.
Autor do livro “Surdocegueira: empírica e científica”. Vencedor do II Prêmio Sentidos. Rotariano Honorário - Rotary
Club de São Luiz Gonzaga/RS. Líder Internacional para
o Emprego de Pessoas com Deficiência pela Mobility
International USA/MIUSA. Membro da Federação Mundial
de Surdocegos.
Site: www.agapasm.com.br
E-mail: contato@agapasm.com.br
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por Sérgio Nardini

Créditos Fotos: Caio Marcatto | Reginaldo Leme

A importância do Plano Municipal
de Acessibilidade

A

cidade de Amparo/SP, uma das seis Estâncias
Hidrominerais do Circuito das Águas Paulista,
deu um importante passo nas questões relacionadas à acessibilidade. Em outubro passado foi
sancionada pelo prefeito Luís Carlos Jacob, a Lei
Nº 3.844/2015, que institui o Plano Municipal de Acessibilidade
(PMA). Resultado de uma ação conjunta entre o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e as Secretarias Municipais
de Assistência Social e também de Desenvolvimento Urbano
(Obras), o Plano tem como base a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal Nº 12.587, de 2012, bem como
legislações vigentes sobre acessibilidade, mais especificamente
as leis federais Nº 10.048 e Nº 10.098, de 2000, além do
Decreto federal Nº 5.296, de 2004).
A proposta inicial do PMA foi apresentada e debatida durante
a realização da I Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência e, posteriormente, encaminhada à Câmara Municipal. Após alguns ajustes, especialmente nos artigos referentes
à criação da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA),
o projeto foi aprovado por unanimidade em 21 de setembro,
data em que se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas
com Deficiência.
A Comissão é uma antiga reivindicação do Conselho local,
e tem como principal atribuição o acompanhamento e vistoria
(quando necessária) das ações integradas entre as secretarias e
departamentos municipais, com o objetivo de garantir a acessibilidade nas edificações, vias públicas (principalmente calçadas),
mobiliário urbano, habitações e transportes no Município.
Eu, como presidente do Conselho Municipal, considero que
a implantação desse Plano é uma grande conquista para toda
a comunidade, visto que a acessibilidade é para todos e não
somente para as pessoas com deficiência. Penso que o trabalho está só começando, pois a partir de agora, contamos
com um mecanismo legal que coloca efetivamente o cidadão
(com deficiência ou não) como fiscalizador e referência para
o desenvolvimento de qualquer política pública relacionada à
mobilidade urbana, sendo que os meios de transporte, vias e
mobiliários devem ser planejados para proporcionar eficácia e
conforto para as pessoas, e não o contrário.
Na minha avaliação, primeiramente como cadeirante (com
um quadro congênito de tetraplegia devido à Atrofia Muscular
Espinhal Progressiva Tipo II) mas, acima de tudo, como cidadão amparense e um eterno apaixonado pela minha terra
natal, considero que a cidade não obtém nota 10 no quesito
acessibilidade, assim como a maioria dos municípios brasileiros.
Talvez 7 seria uma nota justa, considerando seus aspectos

naturais, sociais, culturais e históricos. Realmente, passear por
Amparo/SP (principalmente de cadeira de rodas) não é fácil,
mas isso é até compreensível devido suas características arquitetônicas, que são heranças de um período onde a sociedade
praticamente desconhecia a palavra INCLUSÃO, pois a cidade
está no rumo de completar 200 anos (nasceu oficialmente em
8 de abril de 1829).
Distante 132 Km da capital paulista, a “Flor da Montanha” como
é chamada, conta com mais de 500 prédios históricos listados
pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de
São Paulo (CONDEPHAAT), com a presença marcante de uma
arquitetura de tradição clássica. A pavimentação de grande parte
de suas ruas centrais ainda é constituída de paralelepípedos e
muitas de suas calçadas, bem como quase a totalidade das praças, possuem revestimento de pedras portuguesas, dificultando
a mobilidade de cadeirantes e idosos. Todo este rico panorama
enche os olhos dos turistas que a visitam e é motivo de orgulho
para seus 70 mil habitantes, porém, para uma parcela da população, também é sinônimo de exclusão, pois muitos destes belos
e imponentes edifícios ainda não possuem acessos facilitados.
Em Amparo, o número de pessoas com algum tipo de deficiência ultrapassa 6 mil, conforme indicadores do IBGE - Censo
Demográfico 2010.
Basicamente dois fatores justificam a dificuldade para implantação das adaptações: a burocracia nos processos que buscam
autorizações para as reformas e o alto custo para viabilizar os
devidos acessos, visto que se deve preservar as características das
fachadas. Cito alguns prédios públicos, que exemplificam casos
negativos e também positivos, no que se refere à acessibilidade.

Museu Histórico e Pedagógico “Bernardino de
Campos” - Considerado o Museu mais completo do Estado
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de São Paulo e o mais importante patrimônio histórico–cultural
da região do Circuito das Águas, o prédio foi construído em
1885. Localizado no centro histórico, dispõe de um rico acervo,
com aproximadamente 12 mil peças originais. Está em reforma
desde 2010 e sua restauração contemplará todas as normas
de acessibilidade.

Paço Municipal “Prefeito Carlos Piffer” – Instalado no
prédio de uma antiga fábrica de máquinas têxteis do início da
década de 40 (a Fanamatex), o interior da nova e moderna sede
da Prefeitura de Amparo (inaugurada em 2008) possui todos os
itens de acessibilidade, incluindo elevador, rampas e sanitários
adaptados. Ele só não merece nota 10 devido ao revestimento
do piso de seu entorno (praça e calçadas), que são de pedras
portuguesas.
cidade. Inaugurado em 1966, lamentavelmente ainda não possui
estruturas adequadas para receber visitantes com deficiência, especialmente motora, com mobilidade reduzida. Este importante
ponto turístico encontra-se praticamente abandonado.
Finalizo este meu texto com uma simples reflexão: muito
mais importante do que ser incluído (apenas fisicamente) num
ambiente é ser acolhido por inteiro nele. Acolhido no sentido
humano da palavra, pois acesso a um prédio nem sempre representa acesso ao interior das pessoas.

Biblioteca Municipal “Carlos Ferreira” – Localizada na
praça central da cidade, bem ao lado da Catedral Nossa Senhora
do Amparo, o prédio foi fundado como Grêmio Literário “Carlos
Ferreira” no ano de 1900. Hoje, sua única entrada frontal ainda
possui somente escadas.
Mirante do Cristo Redentor (Parque Municipal “Chico
Mendes”) – Situado no “Morro da Biquinha”, com seus 92
metros de altura, a estátua possui 17,20 metros, incluindo sua
base, e está instalada num mirante com vista privilegiada para a

Sergio Nardini
é graduado em Gestão de
Marketing, presidente do Conselho Municipal das Pessoas
com Deficiência de Amparo/SP
e, como voluntário, apresenta
o Programa “Acesso Especial”,
veículado pela Rádio Cultura FM
de Amparo/SP.
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Mudanças na vida e no espaço !
Crédito Fotos: Adriana Barbosa

deficiências somem em um ambiente
acessível”, comemora o sobrinho.

Soluções para acessibilidade

N

icolau Oliveira Souza
Dias tem 30 anos e
mora em Taubaté/SP.
Hoje em dia estuda direito e faz estágio no
Procon, mas em 2009, trabalhava no
comércio da família quando houve um
assalto. Levou dois tiros na cabeça, o
que comprometeu a movimentação, a
visão e o olfato.
Em cadeira de rodas, Nick, que mora
com os pais, percebeu que a acessibilidade é fundamental, já que ele não
fazia nada sozinho e quase nenhuma
casa está preparada para um morador
nessas condições. Este ano, a família
realizou um sonho: a reforma em dois
quartos, um dele, e outro da avó, que
tem Alzheimer, e também usa cadeira
de rodas.
A mãe chamou Grafira Dias, irmã dela,
uma engenheira que queria ser arquiteta, mas é apaixonada mesmo por decoração. “Minha tia está sempre pronta
para aprender e ajudar e veio com opções diversas e questionamentos”, conta
Nicolau. “O que eu mais gostei foram a
acessibilidade e a janelona, mas o que
de fato facilitou minha vida foi a reforma no banheiro. Nossas dificuldades/

“Normalmente, nos projetos de decoração, sempre levo em conta alguns
conceitos básicos de espaço, mas o que
realmente faço é ver a real necessidade
de cada pessoa”, explica a arquiteta do
Espaço Grafira Dias. “Procuro sempre
me colocar na posição do cliente para
poder projetar o que ele precisa. No
caso de pessoas com deficiência, a coisa
é bem mais desafiadora. Aprendi que
cada um tem necessidades diferentes,
um consegue movimentar as mãos, outros não, uns não conseguem levantar
o braço para nada, outros movimentam
com facilidade, uns conseguem abrir
gavetas com as mãos, outros só com
o braço, uns têm força do lado esquerdo, outros do lado direito…É realmente
desafiador e de um retorno emocional
maravilhoso quando consigo atender a
essas necessidades” explica.
No quarto do Nick, o ponto de partida foi deixar a cama de casal e ampliar a área de circulação. “Como era
uma casa, com um bom quintal, resolvemos ampliar o quarto para fora.
Tivemos que aumentar o telhado de
uma forma agradável visualmente, ligar parede nova com parede existente,
laje nova com laje antiga. Isso deixou
os custos um pouco mais elevados.
Aumentamos o quarto de 3 x 4 para
4 x 5,5 mt. Isso foi um diferencial”, conta
Grafira.
O mais trabalhoso foi o banheiro, porque a estrutura existente precisou ser
reforçada para abrir mais espaço. A casa
tinha dois banheiros estreitos em cada
quarto. A parede foi quebrada para fazer
um banheiro grande, que ficou comum
aos quartos de Nick e da avó. Quando
um está usando, é só trancar a porta
que dá para o quarto do outro.
A cama do cuidador foi criada de
forma a ficar levantada, podendo ser
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baixada só quando for necessário,
criando mais espaço para circulação. Essa mesma cama, quando
ele recebe visitas para papear, se
transforma quase em um sofá,
onde os amigos se acomodam.
Para abrir as gavetas foi criado
um puxador especial em aço inox,
longo, para facilitar o uso com
Nick na própria cadeira. A ideia
foi da terapeuta ocupacional que
cuida dele.
O espaço de circulação foi ampliado para uma movimentação
melhor e para que pudesse chegar facilmente até a janela porque
ele adora olhar para fora. Foram retiradas as portas existentes
e instaladas portas de correr, uma para a entrada e outra
para o banheiro. As duas ficam no painel de madeira do
quarto e assim formam um conjunto harmonioso. São na
maior medida possível para a passagem fácil com a cadeira.
Não há nada fixo de um lado da cama para que ele possa se
movimentar no futuro, saindo da cadeira direto para a cama,
pois hoje ele tem força apenas no seu lado direito, embora
ainda não consiga se movimentar sozinho.
A veneziana da janela é motorizada para ele mesmo poder abrir. Há uma persiana com tela solar, para cortar um
pouco mais o calor que faz na região. A bancada de estudo
foi adaptada para a altura da cadeira de rodas. As tomadas
estão sobre a bancada, assim como o interruptor, para ele
mesmo ligar e desligar a luminária. Na parede desta bancada
fica um painel de metal imantado para ele colocar o quadro
de metas que fez com a terapeuta, fotos de gente querida
e o que mais quiser. A TV foi instalada um pouco mais alta
para ele poder ver deitado na cama e, ao mesmo tempo, está
em um suporte móvel para ser vista direto da escrivaninha.
O armário também é parte do projeto: na parte interna
tem um cabide especial para ele pegar as roupas no futuro.
Há um espelho alto na porta porque Nick queria se ver de
corpo inteiro. A peça foi feita com portas divididas para ficar
mais leve e permitir que Nick as movimente. O marceneiro
não instalou os batedores habituais para dar maior leveza e
facilitar a movimentação, sem grandes esforços.
Como charme final, foi colocada uma frase motivadora adesivada na parede bem em frente à cama. Ele também pediu
para fazer adesivos com algumas palavras que escreveu no
Ipad, para mostrar o progresso que está tendo. “Colocamos
a bicicleta pendurada sobre a cama, a seu pedido. Motivação
para ele voltar a andar”, conclui a arquiteta, que também fez
uma prateleira para os santinhos dele, já que Nick acredita
muito em Deus, é espírita e isso era importante”. No final,
um quarto sob medida que facilita a vida de toda a família.

Aeroportos ficam
mais acessíveis
para surdos

D

esde 23 de novembro último, as informações
sobre voos exibidas em monitores no Aeroporto
Santos Dumont – Rio de Janeiro/RJ – localizados
próximos aos portões de embarque e esteiras de
restituição de bagagens, foram adaptadas para a
Língua Brasileira de Sinais. Desse modo, foi incorporado mais
um módulo de operação ao Sistema Informativo de Voos (SIV),
habilitado agora para Libras. O SIV já operava com duas telas,
com informações em português e inglês.
As mensagens operacionais veiculadas nos monitores, como:
troca de portão e situação dos voos (última chamada, embarque imediato), serão traduzidas automaticamente para Libras,
o que propicia acessibilidade aos passageiros com deficiência
auditiva, além de atender aos requisitos legais. Por estar em
fase de implantação, estão previstas futuras melhorias que serão
implantadas no decorrer do próximo ano.
Em São Paulo, a novidade estava prevista para o aeroporto
de Congonhas na primeira semana de dezembro. “Ações como
a implantação do Sistema Libras demonstram que a INFRAERO
está atenta para esse público específico e busca constantemente
novas tecnologias que promovam a inclusão e melhorem a
experiência dos passageiros que circulam em nossos aeroportos”, afirmou Antonio Erivaldo Sales, superintendente de Gestão
Operacional da INFRAERO.
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Nossas cidades são acessíveis
para cadeiras de rodas ?

E

m 2001, enquanto usava o telefone
público em Novo Hamburgo/RS, Vitória Bernardes foi atingida por uma
bala perdida que lesionou sua medula,
deixando-a tetraplégica aos 16 anos.
Isso não a impediu de seguir adiante, continuou
estudando, fez faculdade de Psicologia, tornou-se
consultora na área de inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, foi colunista
do jornal “Meu Bairro” de Porto Alegre/RS, integra a Rede Desarma Brasil, o Grupo de Trabalho
de Controle de Armas do Ministério da Justiça e
as Inclusivas e o grupo de mulheres que busca
pautar a necessidade do recorte de gênero em
relação às pessoas com deficiência. É casada com
o Márcio e são pais de Lara, que tem dois anos.
Vamos saber mais:
Revista Reação - Vitória, você tornou-se
pessoa com deficiência há quase 14 anos.
De forma geral, qual a sua percepção sobre
a acessibilidade nas cidades ?
Vitória Bernardes - É visível as mudanças
que ocorreram na cidade de Porto Alegre/RS no
decorrer desses 13 anos, porém elas não acompanharam a nossa necessidade. A Lei de Cotas,
por exemplo, possibilitou que ingressássemos
no mercado de trabalho e nossa presença fosse
percebida, porém as condições para exercermos
nosso trabalho de forma digna, ainda não nos são
garantidas. Em algumas cidades, como Brasília/
DF, não é possível andar de forma segura e autônoma. Ou seja, nossa visibilidade ainda é parcial,
o que demonstra que a acessibilidade não é uma
prioridade do Estado.
RR - Como uma das cidades-sede da Copa
do Mundo de 2014, Porto Alegre/RS tornou-se mais acessível e inclusiva ?
VB - Não consigo perceber o impacto da Copa na
infraestrutura da cidade, além da mobilidade dos carros. Ao contrário, percebi pessoas que moravam em
áreas centrais terem suas casas desapropriadas e serem “realocadas” em bairros/vilas distantes. Ou seja,
para pessoas com deficiência, que já não puderam
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segundo os funcionários, ela não poderia
ser transferida. Foi nesta situação que me
culpei por minha realidade privar minha
filha de muitas coisas. Aos poucos, entendi
que não é minha responsabilidade o crime
dos outros, afinal privar alguém por sua
condição nada mais é que discriminação
e, com certeza, não pretendo frequentar
locais que tenham essas práticas. Minha
filha tem uma mãe cadeirante e espero
que através do meu exemplo ela compreenda a importância de se posicionar e
fazer escolhas conscientes.

desfrutar de tantos bens, o que influencia
diretamente suas possibilidades, ficou o
recado: continuem distantes, sem acesso
a melhores oportunidades de trabalho
ou apenas recebendo o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC).
RR - Imagino que você já tenha
passado por situações constrangedoras relacionadas à falta de
acessibilidade. Pode relatar o que
aconteceu em um shopping de Porto
Alegre ? Houve alguma mudança
física e atitudinal no local ?
VB - Não vou mais ao cinema daquele
local e ainda aguardo a decisão da Justiça
se a exclusão das pessoas com deficiência permanecerá ou não. O caso que
vivenciei causou indignação de muitos:
fui impossibilitada de ser transferida a
uma poltrona para assistir ao filme de
forma minimamente confortável. Ao indagar ao gerente do estabelecimento, fui
informada que o local era para pessoas
normais. No dia a dia, muitas pessoas são
submetidas a casos semelhantes e nada
é feito. Infelizmente é comum motoristas alegarem falta de chave para operar
o elevador do ônibus, as rampas serem
inadequadas... Andar nas ruas ainda é um
ato de resistência/persistência.
RR - Como você e o Márcio lidam
com dificuldades causadas pela falta de acessibilidade que pode difi-

cultar a escolha de coisas simples
para muitas pessoas, mas não para
quem usa cadeira de rodas ?
VB - Infelizmente, driblar a falta de
acessibilidade é a regra e não a exceção.
Viajar é sempre uma aposta, pois apesar
das normas sobre acessibilidade existirem,
infelizmente elas são desconsideradas. Já
nos hospedamos em um hotel que dizia
ter quarto adaptado, porém a cadeira de
banho, disponibilizada pelo próprio hotel,
não entrava no banheiro. Outro exemplo
é o avião, que sempre representa uma
ameaça, pois uma parte da cadeira sempre fica pelo caminho (risos), além de
tu ter que ser carregada para sentar na
poltrona. Para pequenos passeios, como
ir a restaurantes, sempre se faz necessária
uma ligação. Apesar dos pesares, dizem
que quem não é visto não é lembrado...
Espero que nossa insistência, em um futuro breve, gere algum resultado. O que
me conforta é saber que tenho ao meu
lado um companheiro que compartilha
de ideias e posicionamentos semelhantes
aos meus.
RR - Um espaço sem acessibilidade limita de alguma forma a relação
com sua filha ? Como você lida com
a dificuldade ? E ela ?
VB - Passei por uma situação que me
marcou negativamente. Fui inscrever a
Lara em uma aulinha de musicalização
para bebês, porém a sala era inacessível e,

RR - Acho fundamental o investimento na educação como forma de
diminuirmos as barreiras atitudinais em relação às “minorias”, porque muitas vezes o preconceito vem
da falta de informação. Temos agora
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Você acha que
vamos ter um País mais inclusivo a
partir dela ?
VB - Com certeza a informação é a
principal ferramenta para a mudança.
A LBI, apesar de ser nova e ainda não
conhecê-la profundamente, apresenta
avanços significativos referentes a conceitos e “oficialização” de práticas como, por
exemplo, o emprego apoiado. Ainda não
é possível prever o impacto que ela terá
para uma mudança cultural envolvendo
a deficiência, mas acredito que se bem
divulgada poderá contribuir para o nosso
empoderamento enquanto pessoas com
deficiência. Enfim, acredito que a mudança
continuará acontecendo mais pela nossa
mobilização.

Luciene Gomes é
cadeirante, arquiteta e
urbanista. Mestre em
Terapia Ocupacional pela
Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) na
área de Acessibilidade e Desenho Universal
e Docente do SENAC São Carlos na área de
Acessibilidade e Desenho Universal.
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Acessibilidade como condição para a
dignidade da Pessoa com Deficiência:
uma revisita ao que dá certo !

U

ma viagem ao primeiro
mundo, e pronto ! De imediato surge a velha questão
de ordem: por que no Brasil
a acessibilidade e a mobilidade urbana não funcionam ?
Basta passar uns dias na Europa para
verificar em loco que a deficiência é inequivocamente uma questão da falta de
políticas públicas eficientes para que a acessibilidade e a mobilidade urbana sejam
satisfatórias para todos, pessoas com ou
sem deficiência.
Espanha, França, Bélgica, Holanda e
Alemanha, sociedades em que a mobilidade urbana foi planejada para o bem
comum, não obstante a secular trajetória de
cada uma dessas nações e a existência de
controláveis índices de corrupção. Porque
afinal, onde há mãos e mentes humanas
em nossos tempos, sempre haverá quem
se aventure a desvios de conduta moral,
cerne da corrupção.
Com sistema jurídico eficiente, penas
maiores e, de fato aplicáveis, corromper
ou se permitir ser corruptível, pode resultar

em anos e anos de exclusão penitenciária,
cadeia, diferente do que ocorre no Brasil.
Madrid e Barcelona são cidades acessíveis para que cadeirantes possam circular
em suas bem conservadas e lineares calçadas, desde seus antigos centros históricos,
às modernas áreas da expansão metropolitana de ambas. Seus meios públicos de
transporte são eficientes, inclusivos, confortáveis, com garantia de espaço específico
para que o cadeirante embarque e desembarque com máxima autonomia. Ninguém
se atreve a desrespeitar o direito do outro,
a consciência cidadã impera, sem que se
desgaste com o inquestionável. Todos os
coletivos, de ônibus a veículos leves sobre
trilhos, dispõem de amplas plataformas,
que funcionam mesmo, e permitem que
o cadeirante adentre com segurança em
seu interior.
Transitar ao longo de suas ruas e quadras
em cadeira de rodas é bem mais fácil, pela
facilidade que o planejamento urbano nos
assegura. O rebaixamento das calçadas nas
travessias próximas aos semáforos é largo
o suficiente para que dois cadeirantes os
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usem em segurança, diferente das improvisadas e estreitas guias entre a calçada e
a pista de rolamento, que predominam nas
cidades brasileiras. Verdadeiras armadilhas
para os desavisados, pois, além de irregulares, desniveladas, frequentemente nos
jogam em buracos diversos e/ou calhas
de drenagem das águas de chuva.
Em Paris, apenas sem acessibilidade é o
passeio de barco pelo rio Sena. Uma pena !
Da mesma forma inacessível, o passeio de
barco pelos canais de Amsterdam e pelo
rio Spree, em Berlim. É que os espaços são
muito antigos e os barqueiros alegam que
a insegurança pode lhes custar caro, caso
algum cadeirante sofra quedas e acidentes.
Com razão, pois os casos de acidentes
decorrentes do improviso no transporte de
cadeirantes já lhes custaram os “olhos da
cara”. Fosse aqui, no Brasil, seriamos transportados como “sacos de batatas”, como
se pode ver aqui, ali e acolá !
Fazer um “tour” em Paris, Berlim e Amsterdam, podendo descer do coletivo, visitar
os monumentos, embarcar de novo e seguir em frente, é como revisitar páginas e
páginas da história da civilização ocidental.
Uma realização para quem vive experiências de exclusão nas cidades brasileiras,
com suas miseráveis condições de acessibilidade e mobilidade urbana. Uma aula
prática de história e contemporaneidade,
reforçando que a valorização do humano deve prevalecer nos espaços públicos,
afinal, eles são criados para o público, indistintamente.
Com aeroportos acessíveis e ligados com

eficiência ao sistema público de transporte,
chegar até eles fica bem mais fácil para
todos, inclusive pessoas com deficiência.
Recomenda-se aos passageiros com mobilidade reduzida que o check-in seja feito
com 3 horas de antecedência ao embarque, para que haja condições de a empresa
aérea providenciar encaminhamento do
passageiro para o serviço de assistência, na
Europa, ao encargo de serviço terceirizado.
Sempre funciona, e muito bem.
Da mesma forma, o transporte via trem
de alta velocidade, acessível, confortável,
seguro. Recomenda-se que o passageiro
com mobilidade reduzida faça o check-in
na estação férrea, solicitando assistência
para o embarque e desembarque, especificando o tipo de ajuda necessária. Cadeirantes, por exemplo, é sempre recomendável
a solicitação de plataforma vertical. Sem
a solicitação de assistência adequada, na
esperança de que sua imagem possa lhe
garantir o que necessita, pode resultar em
perda do trem, porque ninguém assume
culpa e responsabilidade pela sua desatenção.
É sempre importante reservar margem
em Euros para eventuais surpresas nos
check-ins dos hotéis, mesmo que tenha em
mãos comprovantes de reserva de quarto
triplo, incluindo hospede cadeirante. Na
maioria dos hotéis, esses quartos não dispõem de banheiro e espaço interno adequados às necessidades dos cadeirantes,
momentos em que há necessidade de
recorrer a quarto extra, cujos custos serão
acrescidos da fatura no check-out.

O que nos causa indignação no Brasil
é a falta de compromisso e respeito pelo
que determina a legislação, agora, reforçada
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência
(LBI), Lei Nº 13.146, de 6 de julho de
2015. No seu Art. 46, é definido que o
direito ao transporte e à mobilidade da
pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida será assegurado em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas,
por meio de identificação e de eliminação
de todos os obstáculos e barreiras ao seu
acesso. Enquanto no Art. 48, fica claro que
os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviários e aéreos, as instalações,
as estações, os portos e os terminais em
operação no País devem ser acessíveis,
de forma a garantir o seu uso por todas as
pessoas. Por fim, o Art. 53 determina que
a acessibilidade seja direito que garante à
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente
e exercer seus direitos de cidadania e de
participação social.
Legislação de primeiro mundo em país
onde se dá jeito para que as coisas sejam
distorcidas sem maiores danos, punições
ou penas para seus infratores. Resta-nos
acreditar que é possível transformar nossa
realidade, que depende apenas de nós
mesmos. Da transformação de intenções
em ações objetivas, da tomada de atitudes
individuais e conjuntas, de forma a construir
um futuro de vida em igualdade, em condições de pleno respeito às singularidades
e necessidades de cada cidadão e cidadã,
independente do status social, ideologias,
imagem corporal, (de)eficiência.
Wiliam César A. Machado
é professor da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro e Secretário Municipal do Idoso e da PcD de
Três Rios/RJ
E-mail: wilmachado@uol.com.br
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Design for All

C

omo designer, gosto muito da
Abordagem Biopsicossocial
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), onde “deficiência” é uma condição individual e a “incapacidade” é o resultado
social, “o não-atendimento” das necessidades da pessoa com deficiência. Afinal, é
o conjunto formado pelo ambiente social
com o físico, seja natural ou construído,
que torna uma pessoa incapaz ou eficiente.
O “design” sempre esteve presente na
luta pela inclusão social. Começamos com
o “barriers free design ”(1950), passando
pelo “universal design” (1980), e agora,
o design for all.
“Design for all” é mais do que desenvolver produtos (entendendo também
serviços e ambientes), é uma “estratégia” pra integrar soluções inclusivas, que
possam ser utilizadas, com igual grau de
satisfação, pelo maior número possível de
consumidores.
Porém, muitos são os mitos sobre o
tema. Podemos citar comentários como:
“os produtos inclusivos são específicos
para pessoas com deficiência ou idosos”;
ou “são feios e caros”; ou “o nicho de
mercado é restrito”. Nada disso é verdade.
Vejamos o caso das portas automáticas. É
um dos melhores exemplos de produto
inclusivo, pois atende a todos de igual
maneira, são lindas, e estão em toda parte.

Enquanto processo de desenvolvimento
de soluções, o design for all utiliza vários
critérios. Respeitar as diferenças dos usuários, ser funcional, promover a saúde e ser
facilmente compreensível, são diretrizes já
estabelecidas deste o “universal design”.
Somam-se agora os cuidados com a estética e a viabilidade técnica e comercial
das propostas inclusivas. Afinal, produtos
agradáveis são facilmente aceitos e se não
houver o equilíbrio entre custo x benefício,
com certeza a melhor das ideias não sai
do papel.
Enquanto estratégia empresarial, o
design for all vê na questão da inclusão
social um campo fértil de possibilidades.
Integrar interesses sociais com interesses
econômicos resulta em soluções com alto
potencial lucrativo.
Analisando o setor moveleiro no Brasil,
móveis inclusivos são ainda quase inexistentes e muito do que encontramos no
mercado é Tecnologia Assistiva, exclusiva
a pessoas com deficiência e idosos. Vários
são os casos que usuários precisam de
soluções sob medida, mas há um amplo
campo de atuação onde o produto pode
atender um grupo maior de usuários, sem
a necessidade de modificações posteriores a sua fabricação.
Um exemplo simples é o conjunto mesa
e banco para área externa. A Inclusive
Furniture, do Reino Unido, fabrica este
tipo de móveis com um espaço “aberto”

no banco. Este lugar pode ser utilizado
por uma pessoa na cadeira de rodas; por
um idoso ou alguém com dificuldade em
dobrar os joelhos, utilizando uma cadeira
normal; por uma criança em cadeira alta.
A construção é simples, nada especial. É
a ideia de inclusão que prevalece.
Analisando a demanda não atendida por
móveis inclusivos, o SIMOV (Entidade de
Representação Empresarial da Indústria
Moveleira no Paraná) lançou, no dia 17
de setembro de 2015, o Programa “Eu
Também Uso!”. Para participar do Programa, mande e-mail para: emerson@simov.
com.br, ou para a Shargal (co-realizadora),
pelo e-mail: contato@shargal.com.br.
As ações começam a ser planejadas a
partir de outubro e contam com o apoio
de várias instituições do Paraná.

Cristiana Miranda é Mestre em Design,
com graduação em Tecnologia em Design de
Móveis. Sócia da Shargal Estratégia + Design,
com atuação profissional nas áreas de Criação de Estratégias Empresariais, Planejamento
e Produção Moveleira, Gerência de Projetos,
Design de Ambientes e de Móveis. Professora
convidada em cursos técnicos, de graduação e
de especialização, também ministra palestras e
workshops. Possui publicações científicas nas
áreas de avaliação de acessibilidade de produtos
e design for all.
E-mail:
contato@shargal.com.br
www.shargal.com.br
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Brasília ganha circuito para
esportes ao ar livre

V

árias cidades estão se preocupando em organizar espaços para que as pessoas
com deficiência possam
praticar esportes de forma
gratuita, com segurança e comodidade.
O mais novo fica em Brasília/DF, tem 15
m², e foi inaugurado em outubro no Lago
Norte, próximo ao Centro de Saúde da
QI 3 e à Igreja Nossa Senhora do Lago.
O ponto é de fácil acesso, em frente ao
comércio da quadra e ao lado de um
ponto de encontro comunitário e de uma
praça infantil.
A adequação do espaço envolveu aparelhos adaptados, plataforma para cadeiras
de rodas, instruções dos equipamentos
em Braille e calçadas e estacionamento
com rampas de acesso. São 10 equipamentos disponíveis: supino, abdominal,
bíceps, remada sentado, tríceps, twist, giro
de punho, bicicleta de mão, jogo de barras
paralelas e jogo de barra fixa. De acordo
com a administração regional, uma empresa paranaense doou os aparelhos e a
construção da base de concreto sobre a

qual eles foram instalados coube à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
ao custo de R$ 20 mil.
A chamada “Praça da Acessibilidade”
faz parte do projeto “Lago Norte Acolhedor”, concebido para atender as garantias
universais dos direitos humanos, relacionados ao direito de “ir e vir”, dotando os
espaços públicos com equipamentos que
permitam deslocamentos com autonomia
e sem impedimentos criados por barreiras
arquitetônicas e urbanísticas, que comprometam a locomoção de pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida.
“Pretendemos transformar o Lago Norte
em um bairro acessível”, disse o administrador, Leandro Casarin. “Espero que sirva
de exemplo para outras regiões”, comenta.
Ele explica que o governo do Distrito Federal quer ocupar espaços públicos com
projetos acessíveis e que criações dessa
natureza transformam as cidades e influenciam a consciência de todos quanto
à necessidade de garantir as políticas de
Direitos Humanos.
Por se tratar da primeira no Distrito Fe-

deral, a concepção da Praça busca agregar pessoas com deficiência de todas as
demais regiões administrativas. Pela proximidade com o Centro de Saúde Nº 10,
que atende o Lago Norte, os pacientes e
os profissionais da área podem utilizar o
local para promover melhorias nas atividades físicas.
O primeiro mês de funcionamento teve
boa repercussão, atraindo cada vez mais
pessoas com deficiência, inclusive das áreas vizinhas. O próximo passo será uma
reunião com dirigentes da Rede Sarah Kubitschek de Hospitais de Reabilitação, que
tem uma unidade localizada no Lago Norte. A intenção é também colocar a Praça
da Acessibilidade a serviço do acolhimento
do hospital, aos pacientes que precisam
de estímulo nos exercícios continuados.
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ensaio
Modelo: Carina Queiroz – Salvador/BA
Idade: 35 anos
Deficiência: Paraplegia
Foto: Kica de Castro
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