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Precisamos de um novo Brasil

F

alar de tudo o que vem acontecendo no Brasil é no mínimo triste. O que fizeram com nosso
Brasil ? Temos um País gigantesco, continental, rico, abundante em água, minérios, alimentos,
petróleo, terra boa, clima... um País onde não temos tragédias naturais. Não sabemos o que é
um terremoto, um furacão... nada. Nunca sofremos um ataque terrorista ou sofremos com efeitos
de uma guerra. Nosso povo é pacífico, recebemos pessoas de todas as partes do mundo de braços
abertos. Temos belezas naturais, povo acolhedor, riquezas. Então, o que nos falta ? Infelizmente, nos
falta cultura, educação e respeito com o próximo, com nosso País e para com nós mesmos. Eu explico.
O Brasil é um País novo, recente, apenas 500 anos de história. Quem nos descobriu ? O Brasil a bem da
verdade, não foi colonizado e sim, sofreu extrativismo. A Austrália e os EUA, por exemplo, também são países
relativamente jovens não são ? Pois bem, olhem a diferença entre a cultura e o desenvolvimento deles e olhe
sem paixões, para o Brasil. Analise friamente. Nossas riquezas foram arrancadas daqui para que Portugal pagasse suas dívidas com a coroa britânica na época. Servimos como prisão e despejo de criminosos, prostitutas
e outros que a Europa mandava para bem longe de lá... Depois, vieram os jesuítas (a igreja), veio a separação
das terras através das capitanias ereditárias.... quem não estudou isso na escola ? Mas será que estudamos a
verdade ? Com isso tudo, naquela época já descobrimos a corrupção.
Esses são alguns dos principais problema do Brasil: um deles e o primeiro, foi a forma da nossa
colonização e o outro é a VERDADE, ai a corrupção. E tem mais um: o Brasil é a nação da VANTAGEM...
todos querem de uma forma ou de outra, levar “vantagem” de alguma forma em alguma situação. É
cultural. Está no DNA do brasileiro... e isso é triste.
Convivemos com a mentira e com a malandragem desde sempre no Brasil. Desde a sua colonização. Percebem ? É que agora, finalmente, parece que nosso povo acordou. Afinal, aqueles que comandam a “mentira, a
vantagem e a corrupção” abusaram demais... voaram muito alto, perderam o controle, os parâmetros do certo
e do errado. E agora, se Deus quiser, estão caindo e vão pagar... tomara. Mas não podemos nos deixar levar
pelo calor e achar que o problema está no Impeachment, que a solução é só a saída da presidente Dilma e
tal... não meus amigos, não é. Lógico que a saída da presidente nessas condições terá um efeito psicológico e
político muito grande sobre a nossa nação e principalmente, sobre nossa economia. Ela saindo, naturalmente
os ânimos serão renovados, a economia vai reagir um pouco, os negócios serão retomados gradativamente,
o desemprego ganhará uma freada. Mas lembrem-se... estamos combatendo ainda o efeito. Mas, e a causa
? Como fica a corrupção – os corruptos e os corruptores – e são muitos. Só que todos nós temos um pouco
disso tudo também. Afinal, quem nunca deu uma “caixinha” para que alguém pudesse “quebrar um galho” em
alguma coisa ? Por mais insignificante que possa ser ou parecer, isso é corrupção sim. Como não ?
Quem de nós nunca quis ou levou uma “vantagenzinha” numa fila do banco ou no supermercado
uma vez ou outra ? Quem de nós nunca contou uma “mentirinha” ?
Pois é. Isso é cultural... E essa cultura se expressa nas urnas. Onde um partido com um projeto de governo
eterno a qualquer custo, fez o que fez com um povo que, em grande parte, vende, conscientemente ou não,
seus votos por muito pouco. Sejam por promessas que no fundo se sabe que não serão cumpridas, ou por shows,
comida, bebida, cestas básicas, bolsas disso ou daquilo, assistencialismo, lanchinho e um dinheirinho, enfim...
Me pergunto às vezes: será que se o Brasil, rico como é, se tivesse sido colonizado de verdade, com
planejamento, com propósito, por gente que tinha um ideal verdadeiro... será que hoje não seríamos
uma grande nação, próspera de verdade, com outros valores, fundamentos, sem gente morrendo de
fome e sede no nordeste, por exemplo, em pleno século 21 ? Será que estaríamos passando em menos
de 25 anos pelo segundo processo de Impeachment de um presidente da República ?
Enfim, tomara que tudo pelo que estamos passando hoje seja um processo de amadurecimento, principalmente nosso, como povo, como nação... para que amanhã pensemos e possamos agir diferente. Tomara
que estejamos aprendendo para poder construir um novo Brasil e uma nova e verdadeira história de futuro.
E isso só nós podemos fazer !

“Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos;... assim como a cera se derrete
diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus... O nosso Deus é o Deus da
salvação”...
Salmos 68:1, 2 e 20
twitter.com/revista_reacao

facebook.com/reacaorevista
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Paulo Paim
Senador pelo PT do Rio Grande do Sul, ele precisou esperar por
15 anos para ver seu projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
elaborado quando ainda era deputado federal e depois apresentado
também no Senado, finalmente ser aprovado e sancionado pela
presidente Dilma Rousseff, em 2015. A nova lei entrou em vigor em
janeiro de 2016 – como LBI – Lei Brasileira da Inclusão – e ele luta
agora para vê-la em prática na vida das pessoas com deficiência

G

aúcho de Caxias do Sul/RS,
onde nasceu em 1950, filho
de pai metalúrgico e mãe
dona de casa, Paim teve uma
trajetória ligada ao mundo
do trabalho: operário, foi presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas/RS,
secretário geral e vice-presidente da
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e
candidato dos trabalhadores a deputado
federal constituinte em 1986. Eleito deputado federal por mais três mandatos, agora
cumpre o seu segundo período como
senador até 2018.
O combate a qualquer tipo de discriminação tem sido um dos objetivos de sua
atuação política. São dele, por exemplo, a
Lei Nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, e a
Lei Nº 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade
Racial. Entre as várias comissões que participa
atualmente, é presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado (CDH) que, no último dia
29 de fevereiro, realizou debate sobre a
aplicabilidade do Estatuto, agora conhecido como LBI.
Na audiência pública, houve o
reconhecimento de que a lei foi um
marco em relação à inclusão e ampla
cidadania das pessoas com deficiência,
mas houve também críticas a pontos
específicos do texto e sugestões de
mudanças. Ficou marcado um debate geral para dia 6 de julho próxi-

mo, quando se completa um ano da sanção
presidencial da LBI. Até lá, as sugestões de
ajustes serão encaminhadas ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(CONADE) e consolidadas em um único documento a ser remetido à CDH como subsídio
a um projeto de atualização do Estatuto.
A ABRIDEF - Associação Brasileira das
Indústrias e Revendedores de Produtos e
Serviços para Pessoas com Deficiência, por
exemplo, pediu apoio para a concessão de
subsídios para adaptações veiculares que não
se restrinjam às modificações feitas pelas próprias montadoras, como câmbio automático e
outros itens mais básicos. Já a Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros dos
Estados do Paraná e Santa Catarina apresentou demanda das locadoras de veículos, que
rejeitam a obrigação de que, para cada 20
veículos da frota, um seja destinado para o
uso de pessoas com deficiência. Vamos acompanhar com o senador Paim, o seu ponto de
vista, com exclusividade:
Revista Reação - O que o levou a
apresentar o primeiro projeto de um
Estatuto da Pessoa com Deficiência no
ano 2000 ? Como era a situação das
pessoas com deficiência na época ?
Paulo Paim - A convivência com minha
irmã, que se tornou uma pessoa com deficiência visual antes de completar 50 anos,
abriu meus horizontes. Passei a refletir sobre
o meu papel como legislador na diminuição
das barreiras enfrentadas pelas pessoas com
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RR - A LBI recebeu 7 vetos da presidente Dilma. É possível revertê-los de
alguma forma ?
PP - É possível revertê-los se apresentados de maneira autônoma. Já há movimentação de senadores nesse sentido. Houve
uma audiência pública aqui no Senado no dia
29 de fevereiro e ficou acordado que sugestões
para esses pontos também seriam recebidas.

deficiência. Coincidentemente, à mesma
época, recebi vários grupos desse segmento
que externaram suas preocupações com a
esparsa normatização existente. Então veio a
ideia da apresentação de um Estatuto. Apesar de contarmos com um Decreto e outras
Leis, havia invisibilidade e certo isolamento
das pessoas com deficiência. Os mais de 10
anos de debate da proposta contribuíram para
que os órgãos governamentais e a sociedade
constituída pudessem desenvolver um outro
olhar para as PcD. Desde o início assumi o
compromisso de não perder de vista os direitos já assegurados, como inicialmente, alguns
temiam. Logo as entidades, os órgãos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência
e os movimentos organizados perceberam
que o Estatuto significaria um avanço na luta
pela consolidação e ampliação de direitos.
As manifestações não tardaram a chegar de
todos os pontos do país. Recebemos muitas
críticas, mas essas também foram ouvidas e
em muito contribuíram para a construção e
melhoria da proposta.
RR - Por que acredita que demorou
tanto tempo para a aprovação da Lei
Brasileira de Inclusão ?
PP - Sempre afirmo que as grandes
propostas que apresentei nesses meus 30
anos de vida pública foram fruto de sugestões que vieram das ruas. Mas nunca acreditei que seriam propostas perfeitas. Elas
foram apresentadas para discussão e debate.
O novo sempre assusta e provoca resistências
e posso dizer que a mesma resistência que
tivemos na aprovação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, tivemos na tramitação de
outras duas Leis de minha autoria, Estatuto
do Idoso e Estatuto da Igualdade Racial. Isso
faz parte da Democracia. O fato é que todos

os segmentos tiveram tempo e espaço para
participar desse debate.
RR - Quais são os principais avanços
que a nova legislação apresenta ?
PP - Podemos citar a criminalização do
preconceito e a previsão de multas e punições
mais severas para o descumprimento da lei.
A obrigatoriedade de que toda e qualquer
forma de comunicação deva ser acessível.
O princípio da tomada de decisão apoiada,
por meio do qual, as pessoas com deficiência
mental e intelectual gozam de capacidade civil
relativa e podem tomar decisões de cunho
pessoal perante a lei, como, por exemplo, o
casamento. O Estatuto ainda alerta para a falta
de acessibilidade, pois a deficiência não está
apenas no corpo, mas também nas barreiras
externas impostas pelo poder público e pela
sociedade. Podemos citar, na área da educação, a proibição clara à recusa de alunos em
razão da deficiência. Na saúde, é previsto o
fornecimento de órteses e próteses pelo Sistema Único de Saúde. Na área do trabalho é
previsto o incentivo ao empreendedorismo por
meio de linhas de crédito. O Estatuto proíbe a
discriminação no acesso ao emprego. A pessoa
com deficiência tem direito ao trabalho de sua
livre escolha ou aceitação. No âmbito da acessibilidade, o princípio é o desenho universal,
no qual ela deve estar presente na concepção
dos produtos e dos serviços. No campo da
assistência social, está sendo criado o auxílio inclusão, ao qual terão direito as pessoas
contempladas com o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que entram no mundo do
trabalho. Esse mecanismo foi criado com vistas a estimular a busca de um trabalho pelas
pessoas com deficiência amparadas pelo BPC.
Enfim, o Estatuto é uma peça ampla e citamos
aqui apenas alguns dos avanços.

RR - O Brasil é, reconhecidamente,
um dos países com legislação mais
avançada no que se refere a pessoas
com deficiência. O problema parece ser
a aplicação prática. Como acredita que
será o futuro da LBI nesse sentido ?
Quando se poderá começar a sentir os
reais efeitos de sua aplicação ?
PP - Os efeitos benéficos da nova lei já estão sendo sentidos, como é o caso da criação
do mecanismo da Tomada de Decisão apoiada, que permite que pessoas com deficiência
mental e intelectual gozem da capacidade civil
relativa. Foi o que proporcionou, por exemplo,
o primeiro casamento de uma pessoa com
deficiência intelectual no Brasil, em 17 de
fevereiro. Mas apenas a entrada em vigor da
lei não terá, por si só, o condão de realizar as
mudanças que preconiza. Nesse processo, é
imprescindível o empoderamento dos novos
conceitos trazidos pela legislação. Para esse
fim, já está marcada para os dias 24 a 27 de
abril a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Também está sendo
prevista a formação de um grupo de trabalho
que terá o papel de provocar, propor e monitorar as políticas voltadas à inclusão dessas
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pessoas. Da nossa parte, realizaremos um
seminário no dia 6 de julho, marcando um
ano de sanção do Estatuto da Pessoa com
Deficiência. O evento será apenas o primeiro
de uma série de audiências e debates, de
encontros regionais, onde serão envolvidos
os mais variados atores e agentes públicos e
da sociedade civil.
RR - A LBI desagradou alguns segmentos, como o das escolas particulares que foi até o Supremo Tribunal
Federal contra a cobrança de taxas extras para alunos com deficiência. O que
falta para a população como um todo se
convencer da necessidade de inclusão ?
PP - É natural que isso aconteça e cada
questão deve ser superada com diálogo, com
tomada de atitudes por parte dos atores envolvidos e, em última instância, o acionamento
do judiciário. O Estatuto abre um novo momento, promove uma quebra de paradigma.
Aos poucos estamos saindo do princípio do
assistencialismo para o do protagonismo da
pessoa com deficiência. Não é mais cabível o
tipo de pensamento que decidia pela pessoa
onde ela deve ou não estudar, deve ou não
trabalhar, pode ou não dirigir um automóvel.
Não se pode partir da presunção da incapacidade da pessoa com deficiência. Precisamos dar a ela a oportunidade do estudo,
do trabalho, implementemos a acessibilidade
arquitetônica em nossas cidades. Devemos
olhar para elas com naturalidade e sem preconceitos e veremos sua plena capacidade
para levarem suas vidas com desenvoltura e
autonomia. Isso é cidadania plena.

RR – Na audiência pública de 29/02 a
que se referiu, foram apresentadas críticas a alguns pontos da LBI e sugeridas
mudanças. Acredita que é necessária
uma revisão na lei ou o que se deve
discutir é uma regulamentação dela ?
PP - A Audiência Pública realizada pela
Comissão de Direitos Humanos do Senado
Federal a qual presido foi excelente. Partiu do
princípio de que não devemos ter tabus na
hora da regulamentação da Lei. O equilíbrio
deve ser construído com diálogo e foi isso
que fizemos: chamamos as pessoas para o
debate. É natural que uma nova lei cause
desconforto para alguns setores que precisarão se adaptar à nova realidade. Por outro
lado, nunca tivemos a pretensão de fazer um
documento irretocável. É claro que eventuais
ajustes são necessários, mas são ajustes pontuais. Nessa caminhada o comprometimento
de todos é fundamental para a sedimentação
dos princípios que permeiam todo o Estatuto:
acessibilidade, inclusão e emancipação da
Pessoa com Deficiência.
RR - Por sua experiência e contato
há muitos anos com o segmento, na
sua opinião, quais são os principais
problemas que ainda persistem ?
PP - Precisamos deixar para atrás a falsa noção da incapacidade da pessoa com
deficiência, noção essa que as coloca em
desvantagem com relação aos níveis de escolaridade e empregabilidade das demais pessoas. É esse preconceito que faz com que
pensemos que crianças com deficiência não
conseguem acompanhar o desenvolvimento

escolar das demais crianças e devem estudar
em instituições separadas. É esse mesmo
preconceito que faz com que pensemos que
uma pessoa com deficiência é improdutiva e
que as adaptações necessárias para a inclusão dela em uma empresa é um custo que
não vale a pena. O que todos precisam é de
oportunidade para demonstrar que as soluções para os problemas do dia a dia vêm da
criatividade própria da condição humana e da
qualificação. O Estatuto trouxe novos princípios
para a legislação do seguimento de pessoas
com deficiência, e eles esses precisam ser
incorporados por toda a sociedade.
RR - As pessoas com deficiência podem acreditar em dias melhores ?
PP - Eu tenho certeza que a partir do
envolvimento de todos, governo e sociedade, que a partir da mudança de olhares, da
mudança de percepção do que vem a ser
deficiência, vamos conseguir caminhar com
segurança na direção de uma efetiva inclusão.
O sucesso dos novos conceitos trazidos pela
nova legislação dependerá do envolvimento
de todas as esferas do governo e da sociedade
civil. As ações que têm por objetivo a inclusão
da pessoa com deficiência não poderão ser
ações isoladas e deverão acontecer na transversalidade das várias políticas públicas em
conjunto com a sociedade.
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por Romeu Kazumi Sassaki

Rumo ao
transporte inclusivo

P

rossigo relembrando as
lutas protagonizadas por
pessoas com deficiência
em relação ao transporte coletivo brasileiro
desde 1980. Copiei ipsis litteris alguns
trechos de cada matéria publicada em
jornais e revistas e, quando necessário,
inseri meus comentários entre colchetes. O leitor poderá também observar as
terminologias utilizadas tanto pela mídia
como por pessoas com deficiência.
Deficientes: O direito ao transporte (Quatro Rodas, ano 21, p.124128, jul. 81). “Quatro Rodas: ‘Além de
levantar problemas e esclarecer dúvidas,
esta mesa-redonda promoveu a aproximação e o início da colaboração entre
o MDPD e as entidades aqui representadas. Nossos agradecimentos a todos’.”.
[A convite da revista para discutir sobre o
transporte, reuniram-se os representantes das seguintes organizações: MDPD,
Detran, Anfavea, CMTC, Emplasa, EBTU,
Metrô, DSV e CET, totalizando 14 pessoas]
Lei quer criar o que já existe:
acesso para deficientes (Idiná de
Almeida, Desafio de Hoje, ano III, n. 21,
p.3, dez. 83/jan. 84). “O deficiente do
Rio de Janeiro não precisa esperar pela
lei votada na Assembleia Legislativa do
Estado obrigando o Metrô a ter acessos
especiais, para se utilizar deste serviço
público. Aparentemente bem intencionado, [Alexandre] Farah justificou - e
com razão - que ‘é ponto pacífico, hoje

Parte 2
em dia, que o deficiente físico não deve
ser marginalizado da vida social e que,
mediante pequenas facilidades que lhe
sejam oferecidas, poderá ser tão produtivo, e útil, como qualquer outro cidadão’.”.
Os ônibus do Rio e o projeto do
Governo (Caminho, ano IV, n. 11, p.4,
mar. 84). “Os deficientes vêm, há muito, reivindicando acesso nos meios de
transporte urbano. As roletas dos coletivos sempre constituíram sério empecilho para os portadores de muletas ou
bengalas que, apesar da dificuldade em
transpor os degraus, se veem quase que
barrados ao ter que ultrapassá-las, com
todos os seus elementos de ‘proteção’.
Nossa luta é para que todos os deficientes possam usufruir do direito que
cada cidadão possui, o de ir e vir. (...)
Ultimamente os jornais do Estado vêm
publicando notícias sobre o projeto do
arquiteto e urbanista Jaime Lerner intitulado Rio Ano 2000 que lhe foi encomendado pelo Governador Leonel Brizola”.
Rio de Janeiro vai adaptar 6 mil
ônibus para deficientes (Graça Calhau, Etapa, p.14, out. 87). “Se a nova
Lei n. 1.058, sancionada dia 15 de setembro pelo Prefeito Saturnino Braga, for
posta em prática nos próximos meses
o Rio de Janeiro terá seis mil ônibus
adaptados para deficientes físicos, o
que representa uma vitória na luta do
grupo e um exemplo a ser seguido por
todas as outras cidades brasileiras. (...)
Luiz Henrique Lima, idealizador da Lei
1.058 (...), satisfeito com a conquista

afirma que agora o Rio de Janeiro estará
mais próximo de ser uma cidade civilizada, ‘porque todas as cidades civilizadas
possuem infraestrutura para o portador
de deficiências e o Brasil ainda está na
barbárie’.”.
Ônibus para deficientes começa a operar hoje (Folha de S.Paulo,
14/11/87). “Modificado de um monobloco Mercedes Benz, suas principais
características são uma porta central
dotada de elevador e portas dianteira e
traseira com degraus auxiliares. O coletivo atenderá normalmente ao público da
linha (...). Além das modificações para
os deficientes, o ônibus mantém todos
os equipamentos de um coletivo normal.
Isso foi feito a pedido das associações
dos deficientes, para que o veículo não
seja estigmatizado”.
O que existe, em São Paulo (Shopping News, 15/11/87). “As facilidades
para os portadores de deficiências físicas
podem passar despercebidas para quem
não tem problemas. Araci Nallin, coordenadora do Núcleo de Integração dos
Deficientes (NID), faz um levantamento
dos entraves e facilidades na cidade de
São Paulo: ‘Ônibus - Além do problema
de superlotação, os ônibus não costumam parar junto à calçada. Havia uma
linha da CMTC, com ônibus adaptados,
que circulou no bairro de Vila Mariana.
Mas os carros eram insuficientes e o
trajeto restrito. Metrô - A arquitetura das
estações do Metrô é muito complicada.
As primeiras linhas nada previam para o
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deficiente, mas as mais recentes têm espaço para adaptações.
Só que nada ainda foi feito’ (...)”.
O direito de ir e vir (Integração, n.8, p.4-8, mar. 90). “O
deficiente físico enfrenta todos os dias um verdadeiro desafio
para utilizar-se dos transportes coletivos. (...) Durante a gestão
do ex-prefeito Mário Covas, este sancionou a Lei n. 10.058,
de 13 de dezembro de 1985, que dispõe sobre assentos
reservados para uso por gestantes, mulheres portando bebês
ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos, nos veículos
de transporte coletivo de passageiros”.
Falta de transporte adequado prejudica crianças
deficientes (A Tribuna de Santos, 1/5/90). “Muitas crianças
carentes de Guarujá [SP], portadoras de deficiência física e
mental, estão impossibilitadas de frequentar aulas na Escola
Municipal de Educação Especial Presidente Franklin Delano
Roosevelt, a única do gênero no Município devido à falta de
transporte adequado. (...) Celso [Henrique de Paula Lima]
acredita que o número de crianças deficientes ultrapassa a
100”.
Deficiente poderá perder seu ônibus (Gazeta do Povo,
1/5/90). “Para evitar a extinção das linhas de ônibus criadas

para atender às pessoas portadoras de deficiências, em função
da pouca utilização, a Assessoria Especial de Apoio à Pessoa
Deficiente da Prefeitura está realizando um levantamento
dos deficientes residentes em todos os bairros de Curitiba”.
Lançado ônibus para deficientes (Diário Catarinense, 13/5/90). O primeiro ônibus adaptado para deficientes
físicos a circular em Santa Catarina será apresentado nesta segunda-feira, pela Secretaria dos Transportes e Deter
(Departamento de Transportes e Terminais). Resultado de
um trabalho conjunto do Deter, da FCEE e da Federação
Catarinense das Entidades de Deficientes Físicos, o ônibus,
que é de propriedade da Empresa de Transportes Coletivos
Biguaçu Ltda., integrará o sistema de transportes rodoviário
intermunicipal de passageiros”.
No próximo número, a Parte 3.

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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trabalho

por Adriano Bandini

Emprego, oportunidade e
cota em tempos de crise

T

odas as pessoas com e sem
deficiência no Brasil vivem
os desafios de encontrar ou
manter um emprego em
tempos de crise política e
econômica. As empresas com faturamento cada vez mais apertado tomam
medidas para ampliar a eficiência e diminuir os custos, incluindo para isso as
férias coletivas, suspensão do contrato
de trabalho (por meio de acordo com
sindicatos e Ministério do Trabalho e
Previdência) e diminuição de seu quadro
de funcionários.
Mesmo com a lei de cotas pressionando as empresas com mais de 100
funcionários a contratarem pessoas com
deficiência, a crise também afeta esses
empregos, uma vez que algumas empresas com pouco mais de 100 funcionários
deixam de se enquadrar na lei de cotas
e outras demitem um número significativo de trabalhadores, resultando na
diminuição das oportunidades.
Em relação às demissões, as empresas avaliam cada um de várias formas
tentando criar um racional que justifique
quem deve ficar e quem será desligado. Entre os vários itens avaliados, sem
dúvida a eficiência, versatilidade e custo
do funcionário são alguns dos principais
elementos para a tomada de decisão
entre quem fica ou não na empresa.
Trabalhando com inclusão há 20 anos
e compreendendo que muitos programas nesse sentido atuam para flexibilizar algumas das exigências da empresa
para conseguir contratar pessoas com
deficiência e assim, cumprir suas cotas,
vejo que em meio à crise tudo isso é
repensado e com segurança afirmo que

só sobrarão nas empresas as pessoas
com deficiência mais eficientes.
Quando o mercado está em crescimento e as empresas possuem margem
de lucro mais significativas, os programas
de inclusão podem ampliar a forma de
atuar conseguindo manter ou tolerar
por mais tempo ações de qualificação,
emprego apoiado, atividades de especialistas em inclusão nas áreas corporativas
para ajudar a promover acessibilidade,
entre outras, tornando as oportunidades para pessoas com deficiência mais
atrativas e diversificadas. Porém, nos
momentos em que os cortes de custo
e investimento se tornam necessárias
para a sobrevivência da companhia, tudo
o que não é atividade fim da empresa
é questionada e, se possível, diminuída,
quando não paralisada.
Nesse momento, a qualidade da inclusão é posta à prova. Ficam as pessoas com deficiência que se tornaram
ótimas profissionais. A comparação entre as pessoas com e sem deficiência
nas empresas é inevitável e os gestores
optarão pelo mais eficiente, seja quem
for. Poucas companhias possuem robustos programas de inclusão capazes
de apoiar e administrar com força o não
desligamento se essas pessoas não se
justificarem em resultados e boas entregas no dia a dia.
Nesse momento, fica mais claro avaliar que parte das ações para efetivamente promover qualidade no processo
de inclusão não deveria ser responsabilidade apenas das empresas, mas também dos governos e instituições que
trabalham para esse fim. Serviços de
apoio à inclusão, Tecnologias Assistivas

e acessibilidade, por exemplo, deveriam
ser 100 % dedutíveis de impostos.
Muitas empresas tremem ao pensar
em comprar Tecnologia Assistiva ou desprender investimentos em treinamentos
personalizados para garantir qualidade
no processo de inclusão de quem possui deficiências sensoriais, moderadas e
severas. O resultado é obvio: continuarão contratando apenas pessoas com
deficiências leves e investindo mais em
buscar pessoas que já trabalham em
outras empresas do que em desenvolver
quem está desempregada. As barreiras
financeiras e atitudinais em tempos de
crise se multiplicam.
Temos que mudar isso. Apenas
transferir a responsabilidade e custos
da promoção da acessibilidade do poder público para a iniciativa privada não
funciona e pune as deficiências mais
severas. Ambos devem fazer sua parte
aprimorando suas atuações para juntos
superarmos a falta de oportunidades, a
desigualdade, o preconceito e combater
a discriminação que ainda existe.
Temos a oportunidade de tomar consciência do que funcionou e não funcionou nesses anos de crescimento e crise
econômica para reinventarmos a forma
de realizar inclusão no Brasil.

Adriano Bandini
é psicólogo, especialista
em Diversidade e Inclusão,
professor do Curso da Pós-Graduação em Diversidade e Inclusão da
Faculdade Mauá de Tecnologia, especialista
em Diversidade do Citi Brasil, membro da
Subcomissão de Diversidade da FEBRABAN,
facilitador do Curso “Sou Capaz” da FIESP e
palestrante.

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: Pamella Tavares e Raul Silva, profissionais da Deloitte.
©2016. Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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Unidos !

Uberlândia/MG terá nova entidade dedicada
a crianças e adolescentes com deficiência

F

alta ainda o registro legal mas,
desde novembro passado, a
cidade mineira de Uberlândia
ganhou uma nova Organização
não Governamental (ONG) dedicada a crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, que necessitam
de fisioterapia ou atendimento psicológico
nos casos de transtorno do espectro autista. O objetivo é também oferecer cursos e
palestras profissionalizantes para as mães.
A ONG nasceu por iniciativa do advogado Tharles dos Santos. O nome “Unidos”
surgiu da forma como o grupo surgiu:
um conjunto de amigos querendo fazer
o bem, nas palavras dele. Inicialmente,
Santos promoveu um encontro para esclarecer as mães sobre o benefício de um
salário mínimo garantido pela Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS).

Como é também coach, depois da palestra, o advogado resolveu intermediar
um compartilhamento de vivências entra as mães: “foi quando pude perceber
o quanto estão carentes de atenção do
Estado. Fizemos um segundo encontro,
agora já com a intenção de terapia em
grupo, chamamos uma psicóloga, e uma
das mães convidou uma equipe de tevê,
que fez uma entrevista com o grupo que
se formara”, conta.
Depois da reportagem, alguns profissionais entraram em contato para ajudar,
nascendo assim a ideia da constituição da
ONG. Outros eventos aconteceram: uma
galinhada e um café da manhã. Um jornal
local compareceu e publicou a necessidade de mais profissionais para o atendimento. “Foi quando apareceram fisioterapeutas, médicos clínicos, assistentes

sociais, psicólogos e pedagogos. A partir
de abril começaremos com atendimentos
semanais para as mães nas áreas desses
profissionais”, espera Santos, que pretende
fazer no mesmo mês o primeiro curso de
culinária com o chefe John Warley Alves,
bem como oferecer terapias em grupo e
individual para as mães.
Já são 107 mães inscritas. Para participar é preciso fazer um cadastramento
e ter renda até R$ 800. No início, Santos cedeu duas salas de sua casa, mas
em março foi firmado um acordo com
a ADEVIUD - Associação dos Deficientes
Visuais de Uberlândia, que cedeu um espaço permanente em sua sede no bairro
de Santa Mônica, inclusive com doação
de uma maca de fisioterapia. Segundo
ele, o local é acessível e com parada de
ônibus na porta.

associações

Os atendimentos são totalmente gratuitos e a ideia é obter financiamento por
meio de parcerias com empresas e pessoas físicas que queiram fazer doações,
depois que estiverem regularizados, com
CNPJ e conta jurídica. A presidente da
ONG já foi escolhida, é a voluntária
Mayara Pontes de Souza Santos. “Até
hoje os custos têm sido rateados entre
amigos meus, com exceção do registro, para o qual fizemos a galinhada,

inclusive as próprias mães cozinharam a
comida para venda”, conta Santos.
Em Uberlândia/MG, o advogado conta que o atendimento para crianças com
deficiência é diferenciado e amplo: “a
questão é que a demanda é alta. Creio
que o erro das instituições que já existem é que dão alta de fisioterapia para
crianças logo que elas começam a andar, e não fazem o acompanhamento.
Muitas delas voltam para a cadeira de
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rodas e têm que entrar na fila para
conseguir nova vaga”, conta. “Penso que
iremos agregar e ampliar algo que já
existe e está bom, entenda bom, e não
ideal. O grande diferencial é o foco em
atender também as mães. Penso que
elas sofrem muito, pois a sociedade
ainda não aprendeu a conviver com
o diferente. Quem pensa no vizinho
cadeirante ao construir sua calçada ?”,
pergunta Santos.
A Unidos pretende fazer diferença
na vida dos cadastrados, dentro da
possibilidade de atendimentos. “Se pudermos atender apenas 100 famílias,
como é o caso, mas com qualidade
e fazendo a diferença na vida dessas
pessoas, já nos sentiremos satisfeitos.
Nossa missão para os próximos cinco
anos é conseguir a sede e o financiamento para mantê-la, em breve criamos
um selo para os apoiadores”, anuncia
o advogado. As mães interessadas
podem fazer o cadastro pelo e-mail:
ongunidosuberlandia@gmail.com

CHEVROLET SPIN PISO REBAIXADO
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.

VISITE NOSSO ESPAÇO NO “MOBILITY & SHOW 2016” E CONHEÇA DE PERTO A SPIN WAV.
www.italmobility.com.br

ITALIAN TECHNOLOGY, BRAZILIAN PASSION
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educação

Já é possível aprender
tocar bateria com
método em Braile

A

té agora, pessoas com deficiência visual e pendores
musicais tinham à disposição diversos materiais
escritos em Braile. A Fundação Dorina Nowill, por exemplo, possui
um acervo com 356 títulos de música.
Entre os livros completos estão os gêneros
de teoria musical e harmonia, repertório
dos clássicos de Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Liszt, Villa-Lobos e demais métodos para piano, violino, violão, sanfona,
cavaquinho, canto, entre outros.
E para aprender bateria ? O professor
Guilherme Favero, de Jundiaí/SP, se deparou com o problema ao receber como
aluno, em 2012, o jovem Matheus Cauduro, na época com 13 anos, o primeiro
cego que ensinava. Favero, que também é
músico profissional, participa de gravações
em estúdio, toca no trio instrumental Thera
e escreve métodos, já tinha dado aulas
para pessoas com Síndrome de Down e
Dislexia, mas se deu conta que tinha um
grande desafio pela frente. “Precisava fazer
meu aluno ‘enxergar’ as notas do jeito que
eu vejo”, lembra.
Matheus tinha aptidão, aguda percepção, memória e coordenação para bateria,
mas como ensiná-lo ? O professor procurou partituras especiais mas sem sucesso.
Ao saber que a Fundação Dorina tinha
partituras para outros instrumentos, Favero
começou a frequentar o local. Foram seis
meses de um trabalho que iniciou com
o aprendizado do Braile, que ele não conhecia. “Começar algo do zero não é fácil,
pois não sabia nada sobre essa escrita.
Aprendi o básico e fui me desenvolvendo.

Foi como juntar dois conhecimentos, pois
a teoria musical eu já dominava”, conta,
enfatizando também, o apoio dos técnicos
da Fundação.
Professor e aluno trabalharam durante
10 meses. As primeiras aulas foram de
adaptação, tanto para um quanto para o
outro. Antes do método, Matheus aprendia com a ajuda da tecnologia e boa vontade. O professor falava para ele o grupo
de notas e mostrava como executar e
para fixar gravava exercícios curtos que ele
ouvia pelo WhattsApp, para estudar em
casa. Para Favero, o método foi um grande
facilitador para a aprendizagem, pois hoje
o jovem já conhece todas as notas.
Em resumo, o método possui pequenos exercícios que permitem ao aluno
com deficiência visual decorar as notas
no instrumento. São 48 exercícios básicos, com grooves para bateria voltados
para o rock, gênero musical preferido de
Matheus. Hoje ele está ampliando os horizontes e passou a estudar também outros ritmos, como: jazz e afro, justamente
porque já conhece todas as notas.
O professor salienta que o projeto

partiu de uma curiosidade pessoal, não
ganha dinheiro com ele e nem é esse o
objetivo: “o importante foi ver a felicidade
do Matheus e talvez ajudar outras pessoas
como ele, ou professores de música que
estejam enfrentando desafios semelhantes”, garante. “Atualmente, Matheus dá
continuidade a seus estudos, ainda não
tem uma banda fixa”.
Ele acredita que o tempo de aprendizagem depende de cada pessoa e isso
acontece com todos os alunos, com deficiência ou não. A bateria, como todo
instrumento, demanda tempo de estudo
e dedicação. “Não tem mágica”, afirma o
professor, explicando que aprendeu com
Matheus que as limitações são vencidas
pela força de vontade.
O professor tem um outro método para
bateria chamado “232 GROOVES”, com
base no método de Gary Chester, um baterista americano. Com o tempo, percebeu
que esses mesmos exercícios poderiam
ser passados apenas com a mão direita e
a esquerda ficava livre. “Pensei que esse
método também poderia ser aplicado para
uma pessoa com deficiência que tenha
apenas uma das mãos. Essa ideia está em
aberto, pois ainda não achei um estudante
para aplicar o método, como aconteceu
com o Matheus” conta.
“Como educador sempre penso em
fazer a minha parte. Acredito que a música
é um meio muito importante para inclusão
social. Por isso, ao longo dos anos, venho
me desenvolvendo na área da música
tendo em mente sempre expandir meu
conhecimento, contribuindo para a educação musical”, finaliza o professor.

nota
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Dudu Braga, filho do cantor Roberto
Carlos, tomou posse como secretário
adjunto da Pessoa com Deficiência da
Prefeitura de São Paulo em 8 de abril.
O convite foi feito pela titular da pasta,
Marianne Pinotti, e ratificado pelo prefeito
Fernando Haddad. Ele substituiu o secretário Tuca Munhoz no cargo.
Roberto Carlos Segundo, nome de batismo de Dudu, perdeu totalmente a visão
aos 22 anos por causa de um glaucoma.
Formado em publicidade, foi um dos fundadores da ONG Meninos do Morumbi
e é colaborador das Fundações Laramara
e Dorina Nowill. Ele é produtor musical
e já atuou como ator e apresentador em
programas de rádio e TV. A proximidade
dele com a Secretaria começou em 2104,
quando ele percorreu as unidades dos
Centros Educacionais Unificados (CEUs)
da Prefeitura, a convite das secretarias de
Educação e da Pessoa com Deficiência.

Dudu levou aos estudantes o ciclo de
palestras “É preciso saber viver”, em que
abordou temas como preconceito, cidadania e inserção da pessoa com deficiência
no mercado de trabalho.
“Primeiramente, encaro essa oportunidade como uma superação pessoal. Até
pouco tempo atrás não me imaginava
trabalhando com políticas públicas, mas
cheguei à conclusão de que deveria contribuir mais efetivamente com a inclusão
de pessoas com deficiência”, afirmou
Dudu. “Já conhecia o trabalho da Secretaria conduzido pela Marianne Pinotti e sei
da seriedade com que ele é executado.
Por isso, me sinto honrado pelo convite
e vou me empenhar para contribuir com
todos os projetos inclusivos da Prefeitura
de São Paulo, buscando dar ainda mais
visibilidade às ações de sensibilização da
sociedade para a questão da inclusão e
do fim do preconceito”, garantiu.

Foto: SMPED Divulgação

Dudu Braga na secretaria da PcD da cidade de São Paulo/SP

Para Marianne Pinotti, a chegada de
Dudu confirma o compromisso da Secretaria em dar vez e voz às pessoas com
deficiência no planejamento e desenvolvimento dos programas e ações. “É fundamental termos este contato próximo
na gestão com cidadãos que vivenciam
no dia a dia as barreiras que ainda existem para a plena inclusão de todos. E o
Dudu tem muito a contribuir com todas
as iniciativas que a Secretaria já executa
e também com a proposição de novas
ações para aprimorarmos ainda mais o
nosso trabalho”, diz Marianne.
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olhar inclusivo

por Marta Gil

Complexo
de vira-lata ?

Na área da Educação Inclusiva, não !

N

elson Rodrigues, escritor,
dramaturgo e torcedor fanático de futebol cunhou
a expressão “complexo
de vira-lata” para se referir
“(...) à inferioridade em que o brasileiro se
coloca, voluntariamente, em face do resto
do mundo. O brasileiro é um Narciso às
avessas”. Esta expressão, que se referia
inicialmente à terrível sensação vivida no
final da Copa Mundial de Futebol de 1950,
aplica-se também a outras situações, segundo o seu criador.
Participei da mais recente edição do
Zero Project, iniciativa da Fundação Essl.
Seu objetivo é “contribuir para um mundo
com zero barreiras”. Para tanto, pesquisa e
divulga ações e políticas que contribuem
para a melhoria do cotidiano e para o exercício dos direitos legais de todas as pessoas
com deficiência (tradução livre).
Esse evento acontece anualmente em
Viena, Áustria, abordando temas baseados
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiências (CDPD). E o desse ano
foi “Educação Inclusiva e Tecnologias de
Informação e Comunicação”. Os Relatórios
dos temas discutidos anteriormente estão
disponíveis em inglês e alemão na página:
http://zeroproject.org/downloads
Números da Conferência de 2016 apontam 516 participantes, vindos de 70 países
e apresentação de 98 práticas inovadoras,
em 35 sessões plenárias. A Conferência
também pôde ser acompanhada, em tempo real, por um link acessível. Os temas
abordados incluíram intervenção precoce,
educação nos níveis primário, secundário e
superior, educação profissionalizante, educação não formal, materiais pedagógicos

acessíveis, educação inclusiva em situações
de emergência, entre outros.
Bem, e o que tem a ver o Zero Project - a
Conferência de 2016 e o complexo de vira-lata ? Tem tudo a ver, em minha opinião: as
apresentações falavam de problemas muito
próximos aos que enfrentamos aqui, com as
respectivas características locais, claro. Mas,
a essência das questões abordadas era a
mesma, independente do país e de seu
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano.
Fiquei surpresa: não era isso que eu esperava ouvir, principalmente de especialistas
do chamado Primeiro Mundo.
Foi aí que me dei conta do meu “complexo de vira-lata”: o que eu esperava, sem
muita consciência, era ouvir relatos de
maravilhas e até me imaginava como um
Marco Polo, voltando e contando avanços
extraordinários.
Contrariando minha expectativa, dei-me
conta de que todos nós que lutamos por

uma Educação Inclusiva (com letras maiúsculas) enfrentamos situações e problemas
semelhantes, pois pelo menos uma de suas
raízes é comum à natureza humana: o preconceito. E este é muito resistente !
Enquanto assistia atentamente às exposições, cenas passavam pela minha mente: iniciativas, literalmente do Oiapoque ao
Chuí, de escolas públicas e privadas, de
creches a universidades: algumas com recursos (em todos os sentidos do termo)
mais generosos, outras improvisando com
materiais de sucata, com acompanhamento
de consultores renomados ou entrando de
cabeça, “com a cara e a coragem”, de depoimentos de professores sobre estratégias de
ensino, desenvolvimento de metodologias
e de material didático, de sua vontade de
fazer o melhor, de aprender no contato
direto com o aluno com deficiência, buscando conhecimentos que dessem conta
das lacunas de sua formação...

olhar inclusivo
O “filme” que eu assistia na minha memória tinha cenas, textos, e-mails, fotos,
conversas em palestras e começou a ser
“rodado” em 1990, quando comecei a
REINTEGRA – Rede de Informações Integradas sobre Deficiência, numa parceria
entre a Universidade de São Paulo e o
Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas,
que cresceu e deu origem à Rede SACI/
USP. Continuo acompanhando cenas deste
“filme”, nas redes sociais, nos eventos de
que participo, nas publicações e nas ações
decididas a favor da Inclusão.
Confesso que senti orgulho ao evocar estas cenas: esse caminho foi construído com
empenho, competência, criatividade, suor e
teimosia. Muitas dessas ações fariam bonito,
se fossem ali apresentadas. Teríamos o que
partilhar durante uns dois dias, acho. Que
sensação boa !
Não me entendam mal: não estou
menosprezando e nem anulando as conquistas de outros países. Elas existem, são
reais e devem nos inspirar. Também não
estou exaltando as conquistas brasileiras
e dizendo que somos “os reis da cocada”
– não somos. Há realizações e conquistas

que merecem ser conhecidas, divulgadas,
analisadas e aperfeiçoadas. Por outro lado,
também temos muito a fazer para fortalecer e ampliar a Educação Inclusiva.
Estávamos bem representados nesse
evento: o Brasil foi o único País da América do Sul a ser duplamente premiado na
categoria “Políticas Inovadoras”, pelos 14
anos da formação de uma rede pública de
educação inclusiva, e na categoria “Práticas
Inovadoras”, pelos 22 anos que a WVA
Editora vem publicando livros em formatos
acessíveis. Rodrigo Mendes, superintendente do Instituto Rodrigo Mendes (IRM),
participou das discussões da Conferência,
como parte do júri.
Saí do evento com uma visão ampliada
e mais equilibrada: o tal “complexo de vira-lata” praticamente desapareceu – que alívio !
Estamos caminhando na perspectiva
da Educação Inclusiva e temos muito a
aprender uns com os outros – em escala
mundial.
Parabéns a todas (os) educadores, alunos, familiares anônimos que estão construindo a Educação inclusiva no Brasil e
nos demais países !

Marta Gil é consultora na área da Inclusão de Pessoas com Deficiência, socióloga, Coordenadora Executiva
do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas, pesquisadora, colunista da Revista Reação; associada da
Ashoka Empreendedores Sociais e membro do Conselho Curador do Instituto Rodrigo Mendes. Autora do
livro “Caminhos da Inclusão – a trajetória da formação profissional de pessoas com deficiência no SENAI-SP” (Editora SENAI, 2012), responsável pelo desenvolvimento da Metodologia SESI SENAI de Gestão e
Qualificação Profissional para Inclusão de Pessoas com Deficiência. E-mail: martaalmeidagil@gmail.com

notas
Metalúrgicas de Osasco/SP
ultrapassam Lei de Cotas
O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e
Região (SP) divulgou
em fevereiro passado o
resultado da 10ª Pesquisa sobre Trabalhadores
com Deficiência no setor Metalúrgico:
104,6 % das vagas geradas pela Lei de
Cotas na região estavam ocupadas até dezembro de 2015. O percentual de empresas que obedecem à legislação na região
é de 58,1 %, segundo o Sindicato (3,5%
das empresas não tiveram funcionários
com deficiência e 38,4% cumpriram a
lei parcialmente). O estudo envolveu 86
empresas com mais de 100 funcionários
(que entram na Lei de Cotas), em 12
municípios. No ano anterior, o índice das
empresas cumpridoras era de 62,6 %.
Na pesquisa anterior 98,9 % desses postos de trabalho estavam preenchidos. Em
número absoluto, 592 pessoas com deficiência estavam contratadas em 2015.
A pesquisa aponta que o setor de autopeças foi o que mais se destacou, com
o índice de contratação de 111,6 %. Por
município, as metalúrgicas de Barueri/SP
foram as que mais se destacaram no cumprimento da Lei.
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A união dos maiores revendedores de cadeiras de rodas do
Melhores preços do Brasil para
AVD ALUMÍNIO

R$ 1.233,00

K3

H1

R$ 1.734,00

M3

H3

R$ 3.828,00

R$ 1.462,72
ULX MOTORIZADA

R$ 1.678,60

R$ 8.890,00

Encontre no revendedor mais próximo de você:

www.alemana.com.br
RIBEIRÃO PRETO
Ortopedia Alemana
R. Cte. Marcondes Salgado, 555
Centro

www.hnadaptacoes.com.br

CURITIBA
HN Adaptações
Rua Raposo Tavares, 1.099
Pilarzinho (41) 3338 2015

studioantdesign.com.br

www.sanvillesul.com.br

validade até 30/05/2016

JOINVILLE
Sanville Sul
Rua Blumenau, 178, Salas 05/06
Centro 47 3422 0235

JUNDIAÍ
Oﬁcina Ortopédica Wanral
Rua Prudente de Morais , 1737
Centro 11 4522 4743

Contate seu revendedor para maiores detalhes sobre formas de parcelamento, modelos disponíveis
para pronta entrega, encomendas para produtos sob-medida , assim formas de envio para outras
localidades. Avaliações e adequações posturais sendo orçadas com a presença do usuário em uma
das revendas. Imagens meramente ilustrativas.

Brasil oferecendo as melhores cadeiras de rodas do mercado.
não sentir saudades da Reatech
STAR LITE

R$ 1.699,00

ULX MOTORIZADA
RECLINÁVEL

R$ 10.201,50

MINI K

Ulx Reclinável

R$ 1.663,00

R$ 2.377,00

www.lojacomoir.com.br
SÃO PAULO
Como Ir
Rua do Manifesto, 2.716
Ipiranga (11) 3675 3723

www.ortopediajosenel.com.br
SANTO ANDRÉ
Ortopedia Josenel
Av. Dom Pedro II, 1.705
Campestre (11) 4421 3630

IPANEMA

R$ 2.347,00
CONFORMA TILT

COM ENCOSTO RECLINÁVEL

R$ 2.419,00

www.technocare.net.br
BELO HORIZONTE
Rua Piauí, 69, loja 03
Santa Eﬁgênia (31) 3443 2200

www.casaortopedica.com.br

Assistência
Técnica

Adaptações
Posturais

Órteses e
Próteses

Cadeira de rodas
sob-medida

SÃO PAULO
Casa Ortopedica
Rua General Lecor, 548
Ipiranga (11) 2060 0805
vendas na Loja Virtual
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são paulo

por José Luiz Zanzini

Como estamos tratando os projetos
dentro do movimento das Pessoas com
Deficiência e mobilidade reduzida ?

N

a passagem de ano, quando o céu fica colorido com
tantos rojões, é normal fazermos promessas a nós
mesmo. Mas o que significam essas promessas que fazemos para
um novo ano ? São projetos simples de
vida. Voltados ao pessoal, profissional, e
buscar fazer o bem de alguma maneira,
como voluntario de algum segmento social.
Encaramos desafios na vida profissional, social e pessoal, e quando nos damos conta,
já estamos no decorrer do quarto mês do
ano. E quantos de nós aguardamos passar
o carnaval para dar andamento ao que prometemos. Se um dos nossos projetos para
o ano que corre rápido, foi cuidar da saúde
e do social voluntariamente, lembro-me de
uma frase de quando participei da luta em
prol da aprovação das pesquisas de células
troncos embrionárias: “Quem Sofre Tem
Pressa” ! Naturalmente que os beneficiários
são as Pessoas com Deficiência, aquelas
com mobilidade reduzida, os idosos, nas
áreas de mobilidade, acessibilidade, queda
de barreiras, inclusão em todos os sentidos.
Se direcionarmos o foco a apenas um
problema que o movimento deveria se preocupar, os meses que faltam para terminar
o ano seriam pouco, na busca desse direito.
Então vejamos: em 2014, findou-se o prazo
para tornarmos todos os veículos coletivos
acessíveis, e como vemos, praticamente
nada mudou em 80 % da frota nacional.
Quais os projetos de cobranças a sociedade
esta tendo nesses meses de 2016 ? Como
estão reagindo os Movimentos Sociais de

sua cidade, as instituições já entraram com
pedidos, mandatos, requerimentos, processos junto ao poder publico para que o
mesmo atenda nossas necessidades básicas
do dia-a-dia ?
Já estamos cobrando a quem de direito que cumpra o que foi estabelecido em
prazos, a luz e a risca do Decreto Federal
N°. 5296/2004, a LBI N°. 13146/2015,
NBR 9050, as leis Estaduais e Municipais ?
São muitas coisas a fazer dentro de nossa
responsabilidade como Movimentos Organizados.
Temos que começar a dar importância a
nossa experiência, aos nossos conhecimentos, valorizando nossas ideias, que imbuídas
num ideal comum, nos levara a contribuir
não apenas com as pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida, mas de uma maneira
humana a todas as cidades. Vamos deixar
de ser negativos e acreditar que os nossos
planos e projetos são ótimos, independente
se outras instituições já o colocaram em
evidência. Se não deu certo, talvez faltasse
exatamente o toque final que só você poderá dar e ter sucesso.
Tantas são as idéias, projetos, caminhos
e luzes que o movimento vem mostrando
as instituições, mas a maioria não consegue
ver esses caminhos. A pergunta é simples:
quantas aproveitam essas idéias ?
O que precisamos saber para usar as
idéias, dentro de projetos que se torne viável
e contribua para o movimento ?
A resposta é: planejamento coletivo,
aonde todas as idéias por mais insignificante, venha a ser discutida na Instituição.

Nós como pessoas voltadas ao movimento
de pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida, onde entram muitos idosos ativos, não podemos nos dar ao luxo de nos
engessarmos frente a tantos problemas,
devemos nos perguntar: “o que estamos
fazendo com nossa vida pessoal, profissional
e voluntaria” ?
Uma instituição de pessoas preguiçosas,
sem idéias, que não busca o conhecimento,
que não pesquisa, que não criam projetos
de bem-estar, que vivem criando barreiras
ou dificuldades para soluções seja elas quais
forem, tem que ter ciência que esta fechando as portas de muitos sonhos, não apenas
do corporativo da instituição, mas de todos
os membros e agregados que fazem parte
da mesma, direta ou indiretamente.
Minhas provocações se prevaleceram
em um momento de reflexão a tudo que
está acontecendo no Brasil. Devemos ser
hyper criativos, precisamos prestar e ter um
pouquinho de atenção com nossas atitudes.
Então, vamos buscar planejarmos dentro
de tudo o que estamos vendo e sentindo
a nossa frente, no Brasil e no Mundo, e
superarmo-nos como movimento.
Aos amigos simpatizantes, leitores e assinantes da Revista Reação, não deixe de ver
todas as dicas aos movimentos das Pessoas com Deficiência, mobilidade reduzida e
idosos, na busca do respeito, da inclusão
e queda de barreiras arquitetônicas, como
fazemos há 42 anos.
José Luiz ZANZINI é professor, tem
61 anos. Palestrante e Conferencista,
atua no movimento das pessoas com
deficiência, idosos e crianças em risco
de rua a 42 anos, voluntariamente, Jornalista (Mtb.78.966-SP), Pós-Graduado em
Sociologia, Gestão Ambiental. Teólogo,
Filosofo, Gestor de Serviços Públicos e
Gestor em Administração. Escritor da
ONE- Ordem Nacional dos Escritores. Ativista Ambiental, poeta
do Movimento Poético Nacional, da Casa do Poeta Lampião
de Gás, Movimento Poético de São Paulo, Associação dos
Poetas Portugueses, 28 livros de antologia poéticas publicados
no Brasil e Portugal, imortal da Academia Ipuense de Letras
e Artes Cênicas de IPU- Ceará e Academia de Letras e Arte
Cênicas de Lisboa- Portugal.
E-mail: jzanzini@yahoo.com.br

notas
Capital paulista: problemas
no transporte escolar

A data foi comemorada em 21 de março, no auditório Petrônio
Portela, por iniciativa da Comissão de Educação. O seminário “21
Horas pela Inclusão” abriu uma programação de três dias com
palestras e oficinas. Participaram da abertura o embaixador do
Reino Unido, Alex Ellis, e o presidente do Comitê Paralímpico
Brasileiro, Andrew Parsons. Eles falaram sobre os avanços da
inclusão no país, e esperam que as Paralimpíadas de 2016 no
Brasil reforcem o tema assim como as de 2012, na Grã-Bretanha.
“É fundamental que a pessoa com síndrome de Down esteja
inserida em todos os contextos da sociedade, e acho que a
Lei Brasileira da Inclusão traz cidadania porque traz respeito às
pessoas com deficiência em nosso país”, disse Parsons. Durante
o evento também foi lançado o livro “O Mundo de Ivy: 11 anos
de uma Downzinha muito feliz”. A obra é uma autobiografia de
Ivy Faria, filha do senador Romário (PSB-RJ), e mostra de forma
ilustrada como é crescer com Síndrome de Down pela perspectiva
de uma criança. Emocionado, o senador contou que a história da
filha o incentivou a lutar pela inclusão das pessoas com deficiência: “O livro é a concretização do sonho deste pai que desejou
compartilhar com outras pessoas o mundo da Ivy. Nossa luta é
para que toda pessoa com Síndrome de Down tenha respeito
e garantia dos seus direitos e tenha, acima de tudo, o reconhecimento da sociedade que nos cerca”. Participaram também da
comemoração o grupo musical Surdodum, e do grupo de dança
Arte em Movimento, da Associação Pestalozzi do Distrito Federal.

Desde o início deste ano letivo, a Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo e os motoristas de vans que fazem
transporte escolar estão em uma queda de braço que deixou
muitos alunos da rede fora das aulas. Os motoristas fizeram,
inclusive, uma série de protestos com seus veículos parados
nas ruas da cidade. O Projeto Vai e Volta de transporte escolar gratuito visa garantir o acesso das crianças paulistanas
às escolas da rede municipal de ensino, como determina
a Lei Municipal Nº 13.697/03. Só que os motoristas não
concordaram com o novo critério de pagamento. Antes, o
repasse era feito com valor fechado, mesmo que o motorista
não tivesse todos os assentos ocupados. A partir deste ano,
a remuneração dos condutores é feita por criança transportada, em valor fixo, e os condutores terão seu serviço
reajustado com base na inflação (PPC/Fipe), cuja data-base
é maio. A Prefeitura passou a pagar R$ 155,19 para cada
assento ocupado e, no caso de crianças que usam cadeira
de rodas, o valor é de R$ 775,95. Helio Menezes, presidente
da Associação Regional de Transporte Escolar de São Paulo
(ARTESUL), afirma que os novos valores não cobrem nem
os salários do motorista e do monitor. O número de alunos
com deficiência a serem transportados por carro varia de
acordo com a capacidade de cada veículo. A ARTESUL afirma
que cerca de 10 % dos alunos com deficiência não estão
sendo atendidos no momento.

Foto: Roque de Sá - Agência Senado

Senado comemora Dia Internacional
da Síndrome de Down

Projeto quer aumentar multa da Lei de Cotas
Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei
(PL 752/15) de autoria do deputado Alfredo Nascimento (PR-AM), que altera os valores das multas para
as empresas que descumprirem o percentual mínimo
de cargos destinados a pessoas com deficiência estabelecido pela chamada Lei de Cotas (Lei Nº 8.213/91). De
acordo com o projeto, a infração à lei poderá gerar multa entre
R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63, dependendo da quantidade de
empregados da empresa. Atualmente, a lei prevê multa entre
R$ 636,17 e R$ 63.617,35. O montante total arrecadado será

destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
para ações de treinamento, qualificação e inserção do
trabalhador com deficiência no mercado de trabalho. De
acordo com a Agência Câmara de Notícias, o projeto é de
caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de
Seguridade Social e Família; de Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se
for aprovado por todas elas, não precisará ser votado em plenário
para ser aprovado.
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Mobility & Show 2016
vem com tudo !!!
Mostra contará com mais de 30 expositores, dentre eles, 13 marcas
de automóveis com mais de 50 carros em test-drive, além de
equipamentos e serviços de Tecnologia Assistiva e mobilidade...

A

lém de ser o único evento
voltado para pessoas com
deficiência em 2016, a
Mobility & Show, feira que
acontecerá nos dias 24, 25
e 26 de junho próximo, no Campo de
Marte, região norte da capital paulista, já
vem se consolidando como uma mostra
de sucesso, mesmo ainda estando em sua
segunda edição.
O sucesso foi tamanho na edição do
ano passado, que ocorreu em Interlagos,
onde foram recebidos cerca de 3 mil visitantes, que os organizadores esperam para
2016, no mínimo, dobrar a quantidade
de público.
Os expositores estão acreditando em
um grande evento. São mais de 30 expositores já confirmados e dentre eles, a indústria automobilística comparecerá em peso.
Estão confirmadas na feira, as marcas:

Toyota, BMW, Renault, Nissan, Peugeot,
Citröen, Jeep, Fiat, Hyundai, Ford, Chevrolet, VW e Honda, essa última, através
de sua rede concessionária. Além disso,
despachantes, empresas de isenção, autoescolas especializadas, adaptadoras de
veículos – tanto para condutores como
para pessoas serem conduzidas – fabricantes e revendedores de cadeiras de
rodas, próteses e órteses, Banco do Brasil,
Governo Federal, entre outros.
O evento este ano ganha corpo e vem
com outras atrações, como um palco
montado num bolsão junto à pista de exposição, onde artistas com deficiência ou
não, se apresentarão durante os 3 dias,
levando muita música, desfiles, arte e
entretenimento aos visitantes. Também
dois auditórios terão programação de
interesse dos visitantes, sejam eles PcD,
familiares ou pessoas com mobilidade

especial

reduzida e idosos, com palestras, apresentações e workshops
com temas relevantes e diretamente ligados ao setor.
A praça de alimentação, assim como na edição anterior,
será feita toda com Food-Trucks e Bike-Foods. Como o evento é a céu aberto, haverá no decorrer da mostra, entre os
estandes/tendas, alguns lounges, com local para descanso,
água, sofás etc.
O test-drive será coordenado pela Autoescola Javarotti, em
parceria com a organização da feira, e todos os testes serão
acompanhados de instrutores especializados e treinados.
Vale lembrar que o estacionamento e a entrada da feira
são “gratuitos”, assim como o transporte adaptado ligando
direto a estação Tietê do Metrô – ida e volta – durante todo
o período da feira, nos 3 dias, o dia todo. Tudo de graça !
Também será gratuito o atendimento dos despachantes,
empresas de isenção e dos médicos credenciados do Detran,
que darão todas as informações sobre isenções, documentação
e os direitos para os visitantes. Assim com informações sobre
CNH especial oferecida pelas autoescolas. E o cadastramento
gratuito para receber o cartão nacional de estacionamento, para
idosos e pessoas com deficiência. Além da presença também da
Receita Federal, falando gratuitamente dos direitos do cidadão.
O sistema inovador, direto, prático e objetivo que a feira
foi montada e estruturada no ano passado continua. Sem
luxo, sem privilégios e padronizada na participação dos seus
expositores, a exposição foi focada na satisfação do público que busca por soluções para compra do carro 0Km e
CNH, bem como, equipamentos e dispositivos para uma
melhor qualidade de vida. Sem dispersão, sem apelos e
sem assistencialismos.

Alguns expositores confirmados

Os espaços para exposição na Mobility & Show 2016
já estão praticamente todos tomados. Mais de 95% dos
espaços já estão preenchidos e até o momento já estão
confirmadas as presenças de grandes expositores, como:
Toyota, BMW, Nissan, Renault, Peugeot e Citröen, Fiat
e Jeep, Hyundai, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Honda
Nortevel, Governo Federal, Azul Locadora, Italmobility,
Autoescola Javarotti, Freedom/Pé de Apoio, Guidosimplex/La Macchina, DF Autoescola, Kivi, Lyon Despachante, Kit Livre, Abridef e Abotec, e muitos outros. Além
disso, alguma outras empresas de grande importância
no segmento estão prestes a confirmar presença na
mostra. Confira e faça sua credencial antecipada no site:
www.mobilityshow.com.br
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Apoiadores importantes
A Mobility & Show 2016 contará com o apoio de importantes
órgãos e organizações. Como por exemplo, o apoio do Governo
Federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos
e Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos. A feira também conta com o apoio da Prefeitura de
SP, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, além do
Grupo Bandeirantes de Rádio (Radio Bandeirantes, Band News
FM e Rádio Sulamerica Trânsito. A ABRIDEF – Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para
Pessoas com Deficiência também é parceira do evento, assim
como a Baccarelli Consultoria. A ABOTEC – Assoc. Brasileira de
Ortopedia Técnica também contará com estande/tenda de seus
associados na mostra. A realização é da C&G 12 Comunicação
e Marketing – com promoção da Revista Reação, que foram
responsáveis pela Reatech no passado, desde sua criação até
sua promoção e organização até 2012.
Com tantas atrações, tantos expositores de peso e respeito,
com os apoiadores de renome e prestígio, a Mobility & Show
2016 já é sucesso garantido!
Por isso, você não pode perder... visite, leve sua família,
conheça os equipamentos, produtos e serviços, tire suas
dúvidas, assista as palestras e as apresentações do palco,
faça um test-drive... passe momentos divertidos e incríveis na
pista de pouso dos aviões no Campo de Marte, experimentando as delícias da praça de alimentação e aproveitando as
oportunidade incríveis de preços e promoções exclusivas só
encontradas na Mobility & Show. Não perca essa oportunidade.
Aproveite, venha para a Mobility & Show 2016 !!!

Palco e auditórios
Este ano o evento contará, entre outras novidades, com o
Palco de Shows e apresentações artísticas e com 2 auditórios
para 60 pessoas, onde os visitantes poderão acompanhar
palestras e workshops de assuntos e temas de grande
interesse geral, como: documentação e isenções, mercado
de tecnologia assistiva e suas novidades, adaptações, CNH
especial, sexualidade, lançamentos de veículos etc. No palco,
artistas renomados do universo da pessoa com deficiência
estarão se apresentando, cantores, dançarinos, bandas, orquestras e até desfile de moda !

SERVIÇO
MOBILITY & SHOW 2016
24, 25 e 26 de junho de 2016
Horários:
24 de junho - Sexta-feira - 12h às 18h
25 de junho - Sábado - 09h às 18h
26 de junho - Domingo - 09h às 18h
Local - Campo de Marte
Av. Santos Dumont, Nº 2241 - Santana
Zona Norte - São Paulo/SP
• Estacionamento Gratuito no local.
• Acessibilidade: empréstimos de cadeiras de rodas motorizadas, manuais e triciclos
(Sujeito à disponibilidade no momento da visita).

TRANSPORTE GRATUITO
Ida e Volta até o evento – leva e traz – feito pelas vans
do Programa ATENDE, saindo da Estação Tietê do Metrô –
Plataformas na Rua Marechal Odylio Denys.

JEEP.COM.BR

CAC 0800 7037 150
facebook.com/jeepdobrasil

JEEP RENEGADE. AGORA COM UMA VERSÃO EXCLUSIVA
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Jeep é marca registrada da FCA US LLC.

O CARRO DE TODO O MUNDO,
PARA TODO MUNDO.

JEEP RENEGADE
1.8 CÂMBIO AUTOMÁTICO

R$54.655,25*
*VALOR À VISTA COM ISENÇÃO DE IPI E ICMS

CONSULTE TAMBÉM
A VERSÃO

DIESEL ISENÇÃO DE
25%
NO VALOR DO PRODUT
O.1

DESCONTOS ESPECIAIS PARA:
PCD, PRODUTOR RURAL, TAXISTA, MICROEMPRESA E AUTO ESCOLA.

CONSULTE AS CONDIÇÕES NA CALTABIANO!

Conheça o novo Jeep Renegade 1.8 com câmbio automático de seis velocidades,
exclusivo para venda a pessoas com deficiência física. Através do Programa
Autonomy, para carros de até R$ 70 mil, todo condutor com deficiência física
tem isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA na compra do Jeep Renegade, e os não
condutores, isenção de IPI e IPVA. Ambos podem fazer parte do Programa Autonomy.
Motor 1.8 Flex.

Câmbio automático
de 6 velocidades.

Av. Pacaembu, 343 - Barra Funda/SP
www.caltabiano.com.br
/GrupoCaltabianoOficial

/GrupoCaltabiano

(11)

3665-5500

Condições válidas exclusivamente para Jeep Renegade 1.8 câmbio automático ano/modelo 2016/2016 com isenção de IPI e ICMS à vista por R$
54.655,25. Frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito e apresentação das documentações obrigatórias que validam a isenção do IPI e ICMS. 1 - A
versão do modelo Jeep Renegade Diesel possui apenas isenção do IPI no valor de 25% em cima do preço de tabela do veículo e deve ser consultado
no momento da compra. O Programa Atonomy permite que pessoas com capacidades motoras reduzidas dirijam e sejam transportadas nos modelos
adaptados da Jeep, certificação das empresas adaptadoras, garantia e assistência estendida. Resumindo, mais respeito por você. Anuncio válido de
15/04/2016 a 30/04/2016 para a loja Jeep Caltabiano de São Paulo, o preço do produto está sujeito a alterações de acordo com a politica da
montadora, assim como o estoque. Jeep® é marca registrada da Chrysler Group LLC. CAC 0800 7037 150. www.jeep.com.br

Pedestre, use sua faixa.

JEEP RENEGADE NA CALTABIANO.
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veículos e adaptações

Programa
BMW Preference
Montadora lança programa para atender
e atrair consumidores com deficiência

E

mpresa alemã do início do
século XX, a BMW sempre foi
sinônimo de carros sofisticados, potentes e de alto valor. Durante muito tempo os
brasileiros só conheceram os modelos
da marca importados, mas em outubro
de 2014, foi inaugurada uma fábrica da
marca no Brasil, na cidade de Araquari/SC,
que possibilitou uma aproximação maior
da BMW com o público consumidor brasileiro e ampliou a participação da marca
no mercado nacional. A BMW continua

ainda trazendo alguns modelos de fora,
mas já está produzindo em solo brasileiro
a todo vapor, alguns modelos que, a partir
de agora, podem inclusive, ser adquiridos
por PcD com isenção de impostos.
Um ano depois da inauguração, em
outubro de 2015, a empresa lançou o
programa BMW Preference: “Com a produção nacional em nossa fábrica em Santa
Catarina e, em cumprimento à legislação
brasileira, desenvolvemos o programa de
vendas para pessoas com deficiência.
Além disso, entendemos que é uma ótima oportunidade para tornar os nossos
carros mais tangíveis a este público”, conta
Martin Fritsches, diretor de vendas da
BMW do Brasil. “Com o início das operações da fábrica do BMW Group no
Brasil, foi possível aderir a esse programa como a primeira fabricante de automóveis Premium
a proporcionar tais benefícios
para seus clientes”, explica. O
grupo tem programas similares

no Reino Unido e Alemanha, por exemplo.
Modelos da marca podem ser comprados com isenção do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados: BMW Série 1,
BMW Série 3, BMW X1 e BMW X3. Pela
lei, as pessoas com deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autistas,
ainda que menores de 18 anos, têm direito
a adquirir, diretamente ou por intermédio
de seu representante legal, com isenção do
IPI, automóvel de passageiros ou veículo
de uso misto, de fabricação nacional. Em
alguns estados há também a isenção do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). Os modelos da BMW
só não conseguem isenção também do
ICMS, pois todos custam mais de R$ 70 mil.
“O governo brasileiro tem avaliado com
atenção este tema e entendemos que
o aumento do limite para a isenção do
ICMS seria importante para as pessoas
com deficiência, uma vez que traria mais
opções de veículos com este benefício
tributário”, considera o diretor.

veículos e adaptações

Atualmente, a marca BMW tem uma
rede de 47 concessionárias e Fritsches
afirma que estão trabalhando para tornar
todas as lojas acessíveis para receber os
clientes com deficiência da maneira mais
confortável possível, mantendo as premissas de qualidade e atendimento Premium
do BMW Group.
Também há um grande empenho no
treinamento específico dos funcionários:
“Foi contratada uma assessoria especializada e com grande experiência nesse

mercado, que oferece todo o apoio para
capacitar nossos vendedores. Esse processo iniciou antes do lançamento do
programa, ainda no ano passado, e será
reforçado sempre que houver atualizações
nos benefícios, além da entrada de novos
executivos de vendas na rede, dedicados
ao atendimento deste público”, afirma
Fritsches.
A indústria automobilística como um
todo tem experimentado sucessivas quedas nas vendas de carros novos. Só em

SEU BMW COM ISENÇÃO DE IPI,
IPVA E RODIZIO MUNICIPAL
ESTÁ NA GRAND BRASIL

2015, por exemplo, houve uma retração de
26,55 %, de acordo com dados da federação dos concessionários, a FENABRAVE.
Apesar do cenário adverso no geral, o
diretor da BMW afirma que está otimista
com a nova iniciativa da marca: “As vendas
de veículos para pessoas com deficiência
estão na contramão do mercado de forma
geral – o ano de 2015 bateu recorde de
vendas, com um crescimento de 35 %
em relação ao ano de 2014”, comemora
o diretor.
Fritsches informa ainda que, além dos
direitos legais, também há condições especiais e descontos, como o plano Sign
and Go, que oferece entrada flexível (que
pode variar de zero a 60 % do valor do
veículo) e prazo de 24 e 36 meses, com
parcelas mensais que podem ser até 45 %
mais baixas, dependendo do valor da entrada, quando comparado a outros planos
de financiamento, devido à possibilidade
de concentrar na última parcela 50 % do
valor total do veículo.

GRAND BRASIL

grandbrasil.com.br

Puro Prazer de Dirigir

TUDO QUE UM BMW TEM, COM OS
BENEFÍCIOS QUE VOCÊ PRECISA.

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

GRAND BRASIL ALPHAVILLE
Al. Amazonas, 832 - Alphaville Industrial - Barueri
Tel.: 11 3799-9000
grandbrasil.com.br
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BMW X3 + BMW 320i + BMW X1…
e ainda, o elétrico BMW i3 !!!
Em comemoração ao lançamento do Programa BMW Preference, em uma ação exclusiva e inédita a
Revista Reação traz uma matéria especial testando 4 modelos da mesma marca de uma só vez...

A

BMW é uma das marcas
mais desejadas do mundo.
No Brasil, não é diferente.
Por muito tempo a marca
pareceu um sonho distante
do consumidor com deficiência, pois os
carros eram importados, caros, fora da realidade da maioria. Só que desde o ano
passado, isso mudou. A marca alemã está
produzindo alguns de seus modelos em
solo brasileiro, com fábrica própria, instalada
na cidade de Araquari, interior de Santa
Catarina. Isso permite que alguns dos seus
principais modelos – agora nacionais –
possam ser comercializados para pessoas
com deficiência, familiares e pessoas com
mobilidade reduzida, beneficiando-se de
algumas isenções, como o IPI e o IPVA (em
alguns estados), por exemplo.
Mesmo com todos os seus modelos
fabricados por aqui, estando acima da faixa
dos R$ 70 mil, a BMW é ainda assim uma
excelente opção, pois só com a isenção
do IPI e do IPVA, a compra se torna muito
vantajosa, pelo valor dos carros e o volume
do percentual do desconto em função do
benefício. Afinal, quanto mais caro o carro,
maior o valor do IPI e do IPVA, por exemplo.
E para atender melhor o seu consumidor,
a montadora alemã lançou no Brasil re-

centemente, seu programa para atender
aos consumidores com deficiência e com
isenção de impostos, e está implantando
em toda a sua rede de concessionárias no
território nacional. É o BMW Preference.
Assim, como já é de costume, numa
parceria com a fábrica, a Revista Reação
resolveu inovar mais uma vez e trazer uma
matéria especial e exclusiva, onde nossa
equipe de consultores especializados testou
4 modelos da marca. Deles, 3 são fabricados no Brasil e comercializados com isenção
para PcD, e o outro, mesmo não possuindo
o enquadramento dentro da legislação para
obtenção das isenções por ser importado, é

uma novidade, e que por ser elétrico e ter
vários itens diferenciados de concepção, traz
um conceito de modernidade e sustentabilidade bastante interessantes. Vamos juntos,
conhecer melhor esses modelos:

BMW X3
Esse modelo está sendo fabricado no
Brasil, dentro de uma das categorias que
mais crescem em volume de venda e na
preferência do consumidor, a das SUV.
O modelo testado pela Revista Reação
vem com motor 3.0L, de 6 cilindros e
306 cv de potência. Acompanhado de
um câmbio automático de 8 marchas com

test drive

steptronic e tração integral. Só para se ter
uma ideia, o X3 faz de 0 a 100 em menos
de 6 segundos !
Para realização dessa matéria especial
de test-drive, contamos com a parceria da
empresa adaptadora La Macchina, representante da italiana Guidosimplex, com
sede no bairro da Vila Mariana, na capital
paulista. A adaptadora instalou um dispositivo no X3, para que PcD pudessem dirigir e
testar o carro. Foi instalado no modelo uma
alavanca de freio e acelerador diferente, que
com um simples toque para baixo acelera
e empurrando a alavanca para frente, ela
freia. Também foi instalado no volante um
pomo giratório, para auxiliar a empunhadura
em manobras e estacionamento.
No Brasil, a BMW produz outros modelos
da X3, também com motores na versão 2.0

L e com 4 cilindros. Os preços dos modelos
já com desconto do benefício da isenção do
IPI para PcD partem de pouco mais de R$
173 mil chegando a cerca de R$ 240 mil,
de acordo com o modelo e motorização.
Junta-se a esse valor, o fato da isenção do
pagamento do IPVA em um veículo nesse
patamar de preço e faça as contas.
Quando o quesito é segurança, o modelo traz consigo o conceito europeu, com
controle automático de estabilidade e tração, com ABS integrado, 6 airbags e os
pneus não murcham totalmente de uma
vez ao furar, pois tem a tecnologia Run Flat.
O X3 vem com bancos e acabamento
interno refinado em couro, painel com display multimídia com sistema de navegação
completo com GPS inteligente, informações
de trânsito em tempo real, câmera de ré
e sensores de estacionamento, inclusive
dianteiros. Além disso, possui pacote de
telefonia com bluetooth e USB.
Dentre outros itens, o modelo tem

fechamento automático do porta-malas
pelo chaveiro, que também abre as portas
do carro por aproximação. A abertura do
porta-malas pode ser feita pelo chaveiro
ou botão interno. Um item que chama a
atenção também é o teto solar panorâmico. O ar-condicionado é digital. Os bancos
tem regulagem totalmente elétrica e com
memória. Os faróis são bi-xenon e direcionais, acendendo sozinho de acordo com a
escuridão do ambiente através de sensores. Assim como o limpador de parabrisa.
Para economia, além do condutor poder
escolher a forma de condução – esportiva,
confort ou Eco-Pro – o modelo ainda vem
com tecnologia “start/stop”, desligando e
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ligando sozinho o motor, quando paramos
num semáforo, por exemplo. Mas o charme
fica mesmo por conta da funcionalidade
do serviço de Concierge, proporcionado
pelo sistema ConnectedDrive. Através dele,
podemos acionar um serviço onde um
atendente auxilia o usuário do carro em
toda e qualquer situação, desde encontrar
um endereço qualquer até um restaurante,
farmácia, hospital, shopping... telefone e
reserva em restaurantes, enfim. Tudo com
exclusividade e personalizado. Além de chamadas de emergência.

Acessibilidade, transferência,
espaço interno e porta-malas
O espaço interno do X3 é muito bom.
Dispensa comentários. Tanto para motorista como para passageiros. Bem com os
acessos aos comandos do painel também são sensacionais. Por ser ligeiramente alto, facilita a entrada tanto para cadeirantes como também para pessoas com
mobilidade reduzida. A abertura de porta
do motorista para quem usa a cadeira de
rodas, assim como o vão da porta, são
muito bons, permitindo uma transferência tranquila.
A visibilidade
para o motorista de todos

os pontos do carro é muito boa também,
até pelo auxílio das câmeras e sensores.
O porta-malas do X3 guarda um de seus
pontos altos. A cadeira de rodas cabe tranquilamente, tanto a monobloco quanto a
dobrável em “x”. Somente precisando retirar
as rodas. E como tanto a abertura quanto o
fechamento são por botões, facilita bastante
a vida para quem usa cadeira de rodas.

BMW 320i
O primeiro modelo que a montadora alemã começou fabricando em Santa Catarina
foi esse: BMW 320i Active Flex. Para realização do teste com este modelo, contamos
com a colaboração da Concessionária BMW
Autostar, que juntamente com a fábrica, nos
cedeu o carro em comodato. A adaptação

do 320i – alavanca de freio e acelerador manuais e um pomo giratório no volante – foi
feita pela adaptadora Cavenaghi, com sede
no bairro do Jaguaré, zona oeste da capital
paulista e filiais em todo o território nacional.
Em sua concepção, os modelos BMW
são muito parecidos em tudo aquilo que
oferecem em termos de itens de acabamento, tecnologia e segurança. Em termos
de valor de mercado, esse modelo sai já
descontando do seu preço as isenções que
ele tem direito, por menos de R$ 125 mil.
Para um veículo dessa categoria, é uma
boa relação custo x benefício, fazendo com
que a marca, além de cair no gosto do brasileiro, agora caiba também no seu bolso,
permitindo que o sonho de ter uma BMW
na garagem fique bem mais perto do que
se imaginaria há alguns anos.
A motorização do 320i é de 2.0L com
4 cilindros, com 184hp de potência, biturbo e com injeção direta. Ele é bicombustível – etanol e gasolina – e vem
com câmbio automático de 8 marchas
steptronic e tração traseira, fazendo de

Autostar

autostar.com.br
www.bmw.com.br/pcd

Na cidade somos todos pedestres.

TUDO O QUE UM BMW TEM, COM AINDA MAIS BENEFÍCIOS.
BMW PREFERENCE.
O programa BMW Preference garante a isenção de impostos para que pessoas com mobilidade
reduzida tenham acesso facilitado a toda tecnologia, segurança e o prazer de dirigir um BMW.

VENhA FAzER UM TEST DRIVE NO BMW SéRIE 3 já ADAPTADO.
Só na Autostar você testa o carro já com as adaptações Ergon H (acelerador e freio manuais)
e pomo giratório removível.
BMW EfficiEntDynaMics.

MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE DIRIGIR.

Jardins: Rua Colômbia, 810 – (11) 3372-8888
Brooklin: Av. Morumbi, 7.600 – (11) 5645-3000

Consulte o Programa BMW
para pessoas com deficiência e adquira
um BMW com isenção de impostos.

Vila Olímpia: Rua Gomes de Carvalho, 421 – (11) 3058-8888
BMW M Europa: Av. Europa, 646 – (11) 3060-2525

40

test drive
de chuva e de acendimento de faróis.
Além da função Start/Stop e o controle
de condução, com Eco-Pro.

Acessibilidade, transferência,
espaço interno e porta-malas

0-100 em 7 segundos. Assim como os
outros modelos, ele vem com controle automático de estabilidade e tração,
freios ABS, 6 airbags e tecnologia Rum
Flat nos pneus. E todo o pacote da linha,
com volante em couro esportivo com
teclas multifuncionais, ar condicionado
automático digital, bancos esportivos e
elétricos com memória, conexão weireless e bluetooth, USB e teleservices com
chamada de emergência, sensores de
estacionamento, faróis em LED, sensores

Para os fãs de modelos esportivos, o
320i atinge em cheio, a começar pela altura em relação ao solo. O carro é bastante
baixo, o que dificulta um pouco a entrada e
saída, por exemplo, para alguns cadeirantes,
dependendo do tipo de sua lesão. Assim
como também, para algumas pessoas, dependendo da sua idade, estatura ou até
mesmo, o tipo de mobilidade reduzida que
apresenta. O ângulo de abertura da porta
é muito bom, porém o vão da porta é relativamente pequeno e quando o carro é
adaptado, a alavanca de freio e acelerador
pode ocupar um espaço precioso na entrada e saída do veículo.
O espaço interno é bom, o acabamento
primoroso em couro faz com que o carro se
torne bastante confortável e gostoso de dirigir,
o motorista se encaixa perfeitamente no banco, que traz várias opções de acomodação e
regulagem. A simplicidade e funcionalidade
do painel não tiram o brilho do modelo, pelo
contrário, deixam todos os comandos bastante à mão do motorista, facilitando o domínio
da tecnologia disponível do 320i.
Já o porta-malas, com abertura automática através do botão no chaveiro do carro,
vem como um de seus pontos altos. É bem

grande, com 480L e torna muito fácil o
transporte de cadeira de rodas e bagagens
quando necessário.

BMW X1
O modelo da X1 enviado pela BMW para
a realização dos testes nesta revista, foi um
esportivo - xDrive25i Sport GP ActiveFlex 2.0L com 4 cilindros, Câmbio automático de
8 marchas steptronic e tração integral xDrive, com controle de estabilidade automático
e tração com ABS integrado, 6 airbags e
pneus com a tecnologia RunFlat. O X1 faz
de 0 a 100 em pouco mais de 6 segundos,
atingindo uma velocidade máxima de 235
Km/h. Além desse modelo testado pela
nossa equipe, a família X1 tem ainda mais
duas versões anteriores. Os preços partem
de R$ 142.950 até R$ 176.950.
Para a realização dessa matéria de
test-drive, foi instalado um dispositivo de
adaptação diferente. Em parceria com a
La Macchina, com sede na capital paulista,
representante da empresa italiana de adaptações veiculares Guidosimplex, foi instala-
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do na X1 um equipamento chamado F1,
importado. Diferentemente das alavancas
de freio e acelerador convencionais, esse
equipamento fica do lado direito do volante, ao lado da alavanca de câmbio e se
parece muito com um manche, inclusive
da empunhadura. Quando você empurra
ele freia, quando puxa o manche para traz
ele acelera. Com acabamento em couro,
acompanhando o interior do veículo, o F1
harmoniza perfeitamente com o veículo.
Falando em couro, o acabamento do X1
é primoroso. O volante esportivo em couro
traz nele teclas multifuncionais. O painel de
linhas simples, porém esportivas, ascende

luzes internas formando um pacote com as
portas. O apoio do braço entre os bancos é
retrátil, dando maior conforto ao motorista.
Assim como os retrovisores, que também
são retráteis e elétricos. Como o controle
e ajuste dos bancos.
O X1 vem com ar condicionado digital,
abertura e fechamento elétrico do porta-malas, faróis LED. Sensor que aciona os
faróis automaticamente e sensor de chuva,
e também, de estacionamento.
Assim como os outros modelos da marca
testados, o X1 tem sistema de navegação
com informação de trânsito, chamada de
emergência e serviço de Concierge. Possui
ainda teto panorâmico e solar. Além da tecnologia Start/Stop e controle de condução
econômica. Ou seja, pacote BMW completo !

Acessibilidade, transferência,
espaço interno e porta-malas
A acessibilidade no X1 é um ponto
forte. O modelo é alto, proporcionando
uma sensação gostosa ao dirigir, principal-

mente a cadeirantes, porém, não é tão alto
que se torne difícil de entrar e sair, pelo
contrário, fica na altura certa do assento
da cadeira de rodas. Para que usa muletas ou bengalas, a altura do banco do X1
também é ideal, assim como para idosos
e pessoas com mobilidade reduzida em
geral. O banco ainda tem uma regulagem
de largura de encosto ideal para aqueles
que têm problemas de controle de tronco.
A visibilidade é fantástica, o espaço interno muito bom para motorista e passageiros,
inclusive do banco de trás. Mas é no porta-malas que o X1 dá um show. São 505 litros
de capacidade. A cadeira de rodas cabe –
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BMW i3 – elétrica e sustentável !

sem as rodas – tanto monobloco como dobrável em “x”, sem ter que retirar o tampão
traseiro do carro. Se o mesmo for retirado
então, além da cadeira completa ainda é
possível levar muita bagagem e viajar tranquilo. O X1 é uma excelente opção e possui
uma relação custo x beneficio extraordinária,
mesmo só com a isenção do IPI – pois tem
o valor bem acima dos R$ 70 mil limitantes
para a isenção completa, com ICMS – até
porque, a pessoa com deficiência também
se beneficia da isenção do IPVA, que é um
valor significativa num modelo com essa
faixa de preço.

Perfeita para uso urbano e com design futurista, o hatch elétrico da montadora alemã pode ser considerado uma
verdadeira reinvenção do conceito de
automóveis.
Ela chama muito a atenção por todos
os lugares por onde passa. É incrível como
o i3 desperta a curiosidade das pessoas.
Infelizmente, esse modelo da montadora
alemã ainda não é fabricado no Brasil,
por isso, não goza de nenhuma isenção
específica para pessoas com deficiência,
familiares ou mobilidade reduzida. Mas
mesmo assim, pela sua proposta diferenciada e sustentável, resolvemos, também
em parceria com a fábrica, realizar alguns
testes para o uso de PcD e apresenta-lo
nessa matéria. 		
O BMW i3 é totalmente produzido e

concebido de maneira sustentável, elétrico
e feito em fibra de carbono e termoplástico,
o painel é de madeira nobre de eucalipto,
os detalhes das portas e suporte de painel
são de fibras naturais renováveis e o revestimento dos bancos em material reciclável
(Neutronic). Os detalhes do painel, console
e portas são em prata fosca e a iluminação
interna azul. Tudo de primeiríssima linha e
extremo bom gosto. Ele também é dotado

Alguns depoimentos !
“Super confortável, adorei ! Dinâmico, fácil visibilidade, câmbio bom...
A entrada e saída do carro para pessoas com muleta é excelente, além
da regulagem do banco. O acesso aos
comandos também é muito fácil”.
Bento Basseto de Oliveira - 65
anos - Sequela de Pólio – Cobrador
– testou os modelos X1 e o 320i.

“O que dizer de um BMW ? Não tem
como não se apaixonar... é o sonho de
consumo de qualquer pessoa que gosta de automóveis com desempenho,
design, conforto e principalmente, pela
tradição da marca. É fantástico !”
Itamar Tavares Garcia – 51 anos –
cadeirante – despachante – testou os
modelos X3, i3 Elétrico, X1 e o 320i.
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com o dispositivo ConnectedDrive com vários serviços e Apps, Teleservices, chamada
de emergência com botão no console de
teto, serviços remotos através de smartphones Android e iOS, informações de trânsito
em tempo real, GPS inteligente e até um
serviço bastante interessante e eficiente de
Concierge. Acionado pelo ConnectedDrive.

Motor elétrico: conforto e
dirigibilidade
Rodar pelas ruas da cidade com o
BMW i3 é uma delícia. Silêncio absoluto,
conforto e economia. O motor elétrico
em conjunto com a bateria de alta voltagem de íons de lítio é ágil, responde
muito bem quando exigido nas mais diversas situações. A aceleração e o torque
são impressionantes. A tração do modelo
é traseira. O conforto, principalmente em
trânsito intenso, no anda e para, é incomparável. O sistema inteligente do i3 freia
o carro gradativamente no instante em
que o motorista tira o pé do acelerador,

mesmo sem precisar pisar no pedal do
freio. Como uma cadeira de rodas motorizada ou scooter. O conceito é o mesmo.
A visibilidade proporcionada pelo design inovador, o acesso aos controles do
painel é muito simples e moderno. O painel amplo de controles digitais, tem linhas
harmônicas e futuristas, unindo requinte,
tecnologia e sustentabilidade através dos
materiais utilizados, como a madeira e as
texturas. O espaço interno é muito bom,
inclusive para os dois passageiros do banco de trás. O i3 tem sistema de abertura
de portas e partida remota, e o controle
funciona também por aproximação. Tem
ascendimento automático de faróis e escurecimento dos vidros e ar condicionado
automático digital. As trocas de marcha
são simples e a alavanca do câmbio muito
bem localizada atrás do volante, de fácil
manuseio, com as funções “P”, “D - Drive”,
“N – Neutro” e “R – Ré”. E junto dela, o
botão de partida “Start/Stop”.
Um dos pontos altos é a abertura de
portas. Elas abrem em sentidos opostos,
deixando o vão de entrada e saída do
carro livre aos ocupantes, sem coluna.
Muito prático e interessante principalmente para quem usa cadeira de rodas,
auxiliando demais na transferência e
ainda, facilitando a vida daqueles mais
independentes, que costumam guardar
a cadeira desmontada no banco traseiro
do carro.
O porta-malas é pequeno, mas funcional. Na frente, ocultos por uma capa

plástica, ficam os componentes eletrônicos e mecânicos do carro, juntamente
com um cabo para recarga “caseira” e
emergencial de energia, que pode ser
usado em uma tomada 220V aterrada. A recarga em uma tomada comum
como essa, pode levar mais de 8 horas.
Já nos totens e pontos de recarga autorizados – que em São Paulo/SP, por
exemplo, ficam disponíveis em alguns
shoppings e supermercados – a recarga
é bem mais rápida, em cerca de 3 a
4 horas. O motor elétrico tem 125KW
equivalente a 170 HP. A carga da bateria
normalmente tem uma capacidade de
autonomia de pouco mais de 100 Km.
Quando ela acaba, entra automaticamente o motor à gasolina (também
com capacidade de autonomia parecida). O motor à gasolina tem também
a função de gerar energia par ao motor
elétrico aos poucos, desligando e religando automaticamente, à medida em
que a energia elétrica vai acabando.
Um ponto negativo do modelo é que
ainda são poucos os pontos de recarga
disponíveis e que atendem o i3. Mas
certamente à medida em que o modelo
for sendo comercializado, mais pontos
irão sendo instalados em novas regiões,
proporcionando maior comodidade ao
usuário. Segundo a BMW, o modelo
pode ser encontrado em duas versões:
o BMW i3 Rex Entry - com preços entre
R$ 169.950 e R$ 179.950.
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Bruno Landgraf e
Luis Carlos Cardoso
atletas que sonham com as Paralimpíadas do Rio de Janeiro !

D

ois jovens com trajetórias
diferentes, mas que ganhavam a vida com seus
movimentos: um goleiro
e um dançarino. Os dois,
por questões diferentes, adquiriram uma
deficiência quando adultos. A saída para
reinventar a vida foi a mesma: a dedicação ao esporte, que pode levá-los aos
Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro em
setembro próximo.
Bruno Landgraf
é ex-goleiro do São
Paulo, com uma sólida carreira no clube,
onde entrou aos 11
anos, na categoria de
base. Passou pelo
dente de leite, infantil, júnior, juniores,
sub 15, sub 17 e sub 20, e era cogitado
como um possível sucessor do goleiro
mito são-paulino, Rogério Ceni. Em agosto
de 2006, precisou mudar os planos de
sua vida: um grave acidente de carro na
rodovia Régis Bittencourt fez com que
Bruno perdesse os movimentos das pernas e braços.
Após passar meses no hospital, com a
fala limitada e sem perspectiva de voltar
ao seu esporte, Bruno iniciou a fisioterapia
e tratamentos de reabilitação. Começou
a praticar natação, sem o intuito de com-

petir, mas a descoberta da Vela Adaptada
fez com que se encontrasse. Recuperou
parte dos movimentos dos braços e tem
esperança de evoluir ainda mais fisicamente. Participou dos Jogos Paralímpicos
de Londres, em 2012, e já tem vaga para
a próxima competição no Rio de Janeiro.
“A vela ajudou muito na minha reabilitação, porque todo dia que saía do treino tinha
coisas que precisava melhorar, ganhar força,
mais movimentos, mais resistência. Isso é
um desafio para que tem lesão medular,
porque fazemos muitos exercícios para ganhar força e movimentos, mas dependemos
do corpo, da medula, para saber se todo
esse treinamento vai trazer resultados e,
em alguns momentos, esse ganho é lento.
A vela me trouxe também aquele frio na
barriga a vontade de competir, a ter rotina
de treino, horários a cumprir”, conta Bruno.
Ele reconhece que o resultado da participação em Londres 2012 não foi satisfatório: sua dupla terminou em último lugar
na classe Skud 18, que teve 11 duplas na
disputa pela medalha. Mesmo assim, ele
considera que a competição representou
um aprendizado porque o Brasil não con-

tava com estrutura para o esporte: “De lá
saiu o projeto do centro de vela que temos
no Clube Naval Charitas em Niterói/RJ,
tendo barcos de competição nas três classes, Sonar, Skud 18 e 2.4. As duas últimas
são as classes da vela paralímpica”, explica.
A trajetória não foi fácil: no final de
2012, Elaine Cunha, parceira em Londres,
ficou grávida e ele não queria ficar um
período sem treinar. Continuou treinando
com o apoio do Time São Paulo, uma
parceria do governo do Estado de São
Paulo com o Comitê Paralímpico Brasileiro.
Por sugestão da secretária dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo
Battistella, conheceu Marinalva Almeida,
amputada da perna esquerda também
devido a acidente, praticante de corrida
com muletas e salto à distância. A dupla
foi formada e ela continua sua parceira.
“Eu sou o timoneiro e dou a direção no
barco com os lemes e a Marinalva é a
proeira, trabalhando as velas. Na vela a
pontuação vai de 1 a 7, quanto mais baixa
pontuação menos movimentos o atleta
tem, a minha pontuação é 1 e a Marinalva
tem a pontuação 7”, explica.
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Depois de Londres 2012 ele ficou 2
anos sem participar de competições fora
do Brasil e sem treinar com o barco próprio, o que ele acredita ter prejudicado
sua evolução. Em maio de 2014 começaram a ir para o Rio treinar com o barco
de competição. Finalmente, em abril de
2015, mudaram para Niterói/RJ. O treinador é Pedro Paulo Franca, o Pepê, que
segundo Bruno tem muito conhecimento
e ótima didática: “Nesses dois anos em
que trabalho com ele, tive um crescimento
como atleta e pessoa, e um conhecimento
que eu não tinha. Estamos num caminho
muito bom para chegar bem aos Jogos
Olímpicos”, garante.
“O esporte é uma das formas que nós,
pessoas com deficiência, temos para mostrar que podemos fazer tudo, continuar a
vida competindo e tendo objetivos profissionais e pessoais. As pessoas saem de casa
e mostram que não é por causa de uma
dificuldade, uma lesão, uma amputação,
que elas vão deixar de ter sonhos. Elas têm
que colocar na cabeça que podem fazer
tudo e que são capazes”, garante o atleta.
Fora o esporte, o atleta continua a vida:
faz reabilitação diária, fisioterapia, hidroterapia, academia e ainda encontra tempo
para a Faculdade de Direito onde cursa o
7º semestre.

Da dança à água
Luis
Carlos
Cardoso era dançarino profissional e
integrava o grupo do
cantor Frank Aguiar.
No final de 2009,
devido a uma infecção na medula, perdeu os movimentos
das pernas e teve
que encerrar a carreira, depois de 9 anos
dançando. Precisou encontrar um novo
caminho para sua vida e conseguiu: se
tornou atleta profissional ao descobrir a canoagem. O esporte surgiu também a partir
da fisioterapia, como forma de reabilitação.
Cardoso começou a praticar em São
Bernardo do Campo/SP, em 2011, e
alguns meses depois já participava do

Campeonato Brasileiro, em Curitiba/PR.
Em 2012 entrou para a Seleção Brasileira
disputando o Pan-Americano, no Rio de Janeiro, em que ganhou o primeiro ouro. Em
seguida começou a colecionar prêmios por
onde passou e hoje tem 5 medalhas em
mundiais, entre ouros e pratas, 3 ouros em
Pan-Americano, 4 ouros em Sul-Americano,
9 ouros em brasileiros, dois troféus como
melhor atleta do Brasil, um troféu como
melhor atleta entre todas as modalidades
brasileiras, além de outros títulos.
A conquista mais recente foi em março
último, quando ficou com o ouro na Copa
Brasil de Paracanoagem, em São Paulo.
Sua performance no Mundial da Itália, em
2015, garantiu a vaga para o Brasil nas
Paralimpíadas. Agora ele vai lutar por sua
própria classificação em maio, no Mundial
da Alemanha.
Uma modificação no programa Paralímpico, em 2105, modificou seu trabalho: a
canoagem saiu da lista, sendo substituída pelo caiaque. “Fiquei super triste, pois
já estava construindo uma grande base
de quatro anos para disputar os jogos na
modalidade canoa V1. Mas a certeza que
tinha era que não iria desistir do meu sonho, assim aceitei o desafio de mudar de
modalidade, e pude realizar o que muitos
acreditavam ser impossível. Conquistei o
primeiro lugar no pódio em apenas seis
meses de treino na nova modalidade”,
conta Cardoso. “No início foi muito complicado, tive que modificar toda minha
técnica, banco, remo etc. Fora a pressão
psicológica que veio pelo pouco tempo
que tinha para evoluir e conquistar a vaga
para o mundial”, afirma.
A rotina do atleta é pesada: treina diariamente no clube em São Bernardo do
Campo e uma vez por semana na raia

olímpica da USP, onde fica o Centro de
Treinamento da Paracanoagem. “Acredito
no meu trabalho e também no trabalho do
meu técnico Akos Angyal, tenho a certeza
que farei o meu melhor para conquistar
a vaga para representar o país nos jogos”,
afirma. Fora o trabalho na água, ele ainda
faz treinamentos de musculação.
“O esporte foi algo que veio suprir a
falta que a dança deixou na minha vida.
Sou apaixonado por atividade física desde
sempre”, conta o atleta. “O esporte tem
esse poder de inserir qualquer tipo de
deficiência em suas modalidades. Hoje é
típico encontrar pessoas com deficiências
mentais, físicas, visuais, entre outras, praticando um esporte”, conta.
Ele considera que a possibilidade de
vir a participar da Paralimpíada é um sonho que poucos podem desfrutar: “Algo
que será marcante na minha vida e que
algum dia poderei contar para meus filhos
e netos que tive a honra de ser selecionado para representar minha pátria em
um evento histórico para nosso país”, diz.
Cardoso tem consciência que está vivendo somente uma fase e que deve
planejar sua vida para depois do término
da carreira como esportista. “Tenho vários
projetos que já comecei a colocar em
prática, um deles é a faculdade de psicologia”, conclui.
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Oficina sustentável agora atende
o público com deficiência !

C

onsagrada e reconhecida como uma das oficinas
brasileiras de referência em
sustentabilida, agora a Damy
Funilaria & Pintura, instalada
há 10 anos no bairro da Vila Mariana, na
capital paulista, está voltando suas atenções e empenho para atender ao grande
público com deficiência que possui automóveis e precisam dos seus serviços.
Para Adalberto Gonçalves, diretor da
Damy, seu objetivo nessa nova vertente da
empresa é “atender ao público PcD com
empenho e dedicação, identificando quais
são suas necessidades e o que a Damy
poderá fazer para melhorar ainda mais
o contato com o segmento, atendendo
com excelência e passar a ser, em breve,
também referência junto às pessoas com
deficiência”, afirma.
A oficina já tem alguns clientes com
deficiência e Gonçalves considera que é
mais um público a ser atendido de forma
diferenciada. Para tanto, os funcionários
receberam treinamento e o diretor garante que, ao deixar o veículo no local,

O local oferece funilaria, pintura, mecânica leve, polimento, higienização interna e
de ar condicionado, além de martelinho
de ouro.

Da sustentabilidade à
acessibilidade

esses clientes terão um táxi como cortesia
para a volta à casa ou trabalho. O espaço
também é acessível, e algumas poucas
mudanças físicas que ainda faltam estão
sendo providenciadas.
A Damy sempre procura uma forma
de se destacar no mercado e encontrar
novas alternativas de desenvolvimento.
Gonçalves se orgulha ao dizer que a oficina é a primeira que pode ser considerada “sustentável” no País, ou seja, que se
preocupa com o meio interno e externo.

Para desenvolver seu trabalho, o diretor
conta que desenvolveu um projeto próprio a partir do contato com o professor
Biagio F. Giannetti, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
da Universidade Paulista (UNIP). Isso incluiu um piso impermeável e uma caixa de
separação de água e óleo, tudo dentro dos
padrões da Cetesb. O trabalho unificou
todo o encanamento de água da oficina
para que o líquido sobre o piso das pistas
de trabalho caminhe direito para uma caixa de inspeção e daí seja direcionado para
a caixa de separação e, por fim, destinado
ao esgoto.
Outro processo desenvolvido foi a retirada de resíduos através de empresas
especializadas em coleta de resíduos só-

notas
Hospitalar 2016:
nova organização

A Hospitalar Feira + Fórum será realizada este ano de 17 a 20/05, no
Expo Center Norte, na capital paulista.
lidos, coleta e reciclagem de tiner e óleo,
além da utilização de panos reciclados no
setor de mecânica, pintura e polimento.
A água de chuva para reuso é captada do
telhado, segundo a capacidade da oficina,
e o restante vai para uma canalização direta para a rua, impedindo a contaminação
que poderia ocorrer se caísse nas pistas
de trabalho, evitando assim sua contaminação. Cerca de 30 % das telhas do
setor de funilaria, preparação e pintura
foram substituídas por telhas translúcidas
para aproveitar a luz solar e não gastar
tanta energia.
Adalberto lembra que teve a colaboração de profissionais da Universidade de
Sonora, do México, que vieram ao Brasil
a convite do professor Giannetti e que
tinham entrado em contato com o Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do
Estado de São Paulo (Sindifupi) pedindo
a indicação de uma oficina que serviria
de base para o desenvolvimento de um
projeto piloto. O diretor conta que visitou
outros estabelecimentos por conta disso

e que acredita ser a Damy um possível
embrião para que novos pontos também
possam se transformar em oficinas sustentáveis. Diz ainda que pode disponibilizar
o projeto da Damy para quem quiser e
puder fazer algo nesse sentido.
No momento, Gonçalves quer verificar
o resultado final do estudo feito pelos mexicanos, além de procurar obter um certificado para a Damy, já que trabalhou com
profissionais capacitados da área e quer o
reconhecimento que sua oficina obedece
aos parâmetros da sustentabilidade.
Agora, a nova fase da Damy, já consagrada em sustentabilidade, será alcançar
o mesmo status no futuro, também no
quesito acessibilidade, atendendo de forma
eficiente os clientes com deficiência e seus
familiares. “Os carros são parte do corpo
e da vida de uma pessoa com deficiência,
bem como de seus familiares. Temos ciência dessa importância, por isso, nosso
objetivo é tratar cada desses clientes com
respeito, agilidade, eficiência, rapidez e qualidade”, garante Adalberto.

Em sua 23ª edição, o evento é especializado em lançamentos e novas
tecnologias aplicadas à saúde e deverá reunir cerca de 1.250 expositores, recebendo mais de 90 mil visitas
de profissionais de 59 países. A feira
apresentará 7 eventos simultâneos:
Hospitais Lounge, Hospfarma Espaço
Farmacêutico, Expo Enfermagem, Diagnóstica, Digital Health, Campo Health
e Reabilitação. Além de ser espaço
para exposição, a Hospitalar também
é palco de debates no 39º Congresso
Brasileiro de Administração Hospitalar
e Gestão em Saúde e também do IX
Congresso Latino Americano de Administradores de Saúde. Conforme o
anunciado em 2015, a Hospitalar incorporou a antiga Reabilitação Feira +
Fórum, nascida dela mas que trilhou
caminho autônomo em algumas edições. No ano passado não foi realizada
e houve o anúncio de que seria transferida para a Hospitalar em 2016. Este
ano é a estreia do grupo UBM à frente
da organização da Hospitalar. A UBM
é considerada líder global em mídia
de negócios e segunda maior organizadora de feiras do mundo, presente
em 20 países.
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Associação paraense
alia música à cidadania

N

o próximo mês de novembro, a APPD - Associação
Paraense das Pessoas
com Deficiência, completará 35 anos de atividades.
Com sede em Belém/PA, um de seus
projetos de maior visibilidade, o “Música
e Cidadania”, desenvolvido em parceria
com a Fundação Carlos Gomes, oferece
cursos de violão, cavaquinho, flauta doce,
teclado e canto coral. Iniciado em 2007,
congrega alunos de todas as idades. Neste
ano, por exemplo, há uma aluna de cinco
anos e outra de 77.
O projeto nasceu, de acordo com Ronaldo Castro de Oliveira, diretor técnico-científico da entidade, da necessidade
de proporcionar à pessoa com deficiência, através da música, sua valorização e
condições para melhorar a autoestima.
“A parceria com a fundação Carlos Gomes
vai além do institucional, do formal, eu
diria que chega a ser espiritual, por conta
da entrega e dedicação dos profissionais
envolvidos”, conta o diretor.
Muitas das pessoas que participam estão desde a implantação do projeto e a
procura por vagas é significativa. As inscrições para 2016, por exemplo, abertas em

janeiro, fecharam com 220 interessados. A
deficiência mais “comum”, de acordo com
Oliveira, é a física. “Nosso aluno prioritário é o com deficiência, mais atendemos
também a comunidade. Alias, todas as
ações da APPD procuram atingir também
a comunidade. Não queremos nos fechar
em gueto”, explica Oliveira.
A grande meta deste semestre é
preparar um grupo para participar do
29º Festival Internacional de Música
(FIMUPA), que será realizado no mês de
junho, em Belém/PA. O evento é considerado um dos mais importantes festivais
de música erudita e instrumental do Brasil.

Outras atividades
Fundada em 26 de novembro de 1981,
por ocasião do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela ONU,
a APPD tem por objetivo principal lutar
pela plena inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. A associação possui
associados em todos os 144 municípios
paraenses, congregando ao todo 35 mil
pessoas. “Atendemos pessoas com deficiência em todas as idades, o mais novo
associado tem nove meses e o mais velho
92 anos”, informa o diretor.

A entidade promove cursos de qualificação profissional, oficinas pedagógicas
e realiza atendimentos na área da saúde,
além de fazer assessoramento psicossocial. Para tanto, busca parcerias com a
Secretaria Estadual de Saúde, SENAI, SENAC e Universidade da Amazônia. A APDD
dispõe em sua sede social de consultórios
médicos (clínico, ginecologia, oftalmologia), e atendimento em fonoaudiologia e
fisioterapia. Também abriga salas de aulas
e estudos. “Nós entramos com a estrutura
e o parceiro com os profissionais”, explica
Oliveira.
Sendo uma Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos,
certificada como entidade filantrópica, a
associação tem se mantido com recursos próprios, oriundos de prestação de
serviços. “A APPD presta serviços a alguns órgãos públicos de nosso estado
(cessão de mão de obra) nas áreas de
microfilmagem e serviços gerais” diz o
diretor. “Com as prestações de serviços
conseguimos atingir dois objetivos cruciais: gerar renda e emprego, já que todos
os envolvidos nessas prestações estão
devidamente regularizados com carteira
assinada, plano de saúde e benefícios”.
A entidade também promove eventos
como festas de Carnaval e junina, palestras e comemoração de datas relativas à
pessoa com deficiência, além de divulgar
vagas de trabalho.

Mais completo com o preço mais acessível.

HB20 1.6 Comfort Plus
Automático 2016/2016
por R$ 42.038,32

Hyundai Facilita é o programa que auxilia
portadores de necessidades especiais em todo
o processo de aquisição de um carro zero. Desde
a documentação dos modelos mais adequados,
como o HB20 com câmbio automático. Hyundai
Facilita. Mais que um programa, um parceiro em
quem você pode confiar.

Isenções de IPI e ICMS

• Assessoria para a documentação necessária;
• Consulte nossas condições comerciais;
• Parceiros especializados em adaptação veícular;
• Parcerias com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;
• Atendimento domiciliar.
Av. Marquês de São Vicente, nº 1.139
Barra Funda - São Paulo

facebook.com/grandbrasil

Tel: (11) 3123-8300

Av. Emílio Ribas, nº 1.302
Gopouva - Guarulhos - SP

Tel: (11) 2087-7800
Consulte Condições.

Na cidade somos todos pedestres.
HB20 1.6 Comfort Plus Automático 2016/2016, pintura sólida. A partir de R$ 42.038,32 à vista. Valores com isenção de IPI e ICMS. Preço sujeito a alteração conforme tabela do fabricante. Crédito sujeito a
aprovação. A Grand Brasil reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.

w w w . g r a n d b r a s i l . c o m . b r

NA GRAND MOTORS, VOCÊ PcD TEM ATENDIMENTO
ESPECIAL PARA GARANTIR SEU TOYOTA 0KM.
de
ISENÇÃO
MS”
“IPI”e “IC
COROLLA GLi 1.8

FLEX AUTOMÁTICO CVT 16/17
• 5 Airbags
• Ar-Condicionado
• Freios ABS e EBD

R$ 54.654,88

VALOR COM AS ISENÇÕES DE IPI E ICMS

• Assessoria para a documentação necessária • Consulte nossas condições comerciais

PROGRAMA

• Parceiros especializados em adaptação veícular • Atendimento domiciliar
DE INCLUSÃO

• Parcerias com clínicas médicas credenciadas pelo Detran.

NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES.

Corolla GLI 1.8 Flex Automático CVT 2016/2017, pintura sólida. A partir de R$
54.654,88 à vista. Valores com isenção de IPI e ICMS. Preço sujeito a alteração conforme
tabela do fabricante. Crédito sujeito a aprovação. A Grand Motors reserva-se no direito
de corrigir possíveis erros gráﬁcos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.

Av. Nações Unidas, 22.413 | 11 5681-0000
w w w.g rand m o to rs .co m . br

(EM FRENTE AO SP MARKET / PARQUE DA MÔNICA)
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V

por Itamar Garcia

A saga para fazer seu
direito ser respeitado...

ou relatar aqui o que ocorreu comigo, para que os
leitores possam ter uma
noção do quão é difícil fazer valer nossos direitos e
o tempo que leva para “brigar” por eles.
Vamos aos fatos.
Sou cadeirante e meu carro estava
estacionado na vaga especial em uma via
pública. Parei para tomar café com minha
esposa em uma padaria próxima do meu
trabalho. Quando saí, percebi que meu
carro estava amassado na porta e para-lama traseiro. Como era de se esperar,
ninguém viu e tão pouco alguém deixou
um bilhete se responsabilizando pelos
danos e prejuízos causados.
Aparentemente não era uma grande
avaria, porém meu carro é 0Km, estava
com apenas 5 mil Km rodados na ocasião
do ocorrido. Não houve damos mecânicos, somente estéticos.
Fiz tudo como manda o figurino. Tenho
seguro. Estava tranquilo. Fiz dois orçamentos. O primeiro numa concessionária
da marca, que me passou um valor acima
de R$ 7 mil pelo conserto. O segundo,
numa oficina indicada por amigos, onde o
valor do conserto ficaria R$ 1.800. Quanta
diferença não ?!?
Por ser um veículo novo, achei melhor
ver com meu corretor de seguros qual era
a melhor coisa a se fazer, ele me aconselhou a usar sim o seguro, pois o valor da
franquia era de R$ 3.200, e compensaria
realizar o serviço na rede autorizada da
marca, com garantia do fabricante, seria
mais seguro.
Resolvi fazer então, usando o meu
seguro. Levei o carro até a concessionária
e a seguradora aprovou o conserto. Até
então estava tudo correndo bem, exceto
pelo fato que eu teria que arcar com
prejuízo e o valor da franquia, mas até aí,
isso faz parte. E quando eu pensei que

estava tudo resolvido eis que surgem
os problemas e começa então a minha
“saga”.
Na minha apólice de seguros, está
previsto que tenho direito a “carro reserva” pelo período de até 15 dias quando
necessário. Falei então com meu corretor,
o Aurélio da corretora Versus, e o mesmo
me passou o contato da seguradora para
solicitar o veículo reserva, e foi nesse
momento que começaram os problemas.
Liguei para a seguradora Tokio Marine,
fui muito bem atendido, confirmaram
meu direito ao carro reserva me dizendo que era só marcar a data que estaria

disponível o veículo para mim, enquanto
o meu estivesse consertando na concessionária. Foi nesse momento que
mencionei que sou cadeirante, mesmo
já tendo contratado o seguro com este
meu perfil. Disse então, que necessitaria
de um veículo adaptado para a minha
necessidade: um carro automático ou
automatizado, com direção hidráulica e
alavanca de freio e acelerador manuais.
O atendente levou um susto, nunca
tinha ouvido falar nessas especificações,
mas se comprometeu a verificar e me
dar um retorno. Após 2 dias recebi uma
ligação da seguradora, dizendo que a
locadora “Localiza”, que é conveniada
deles, não tinha nenhum veículo que
atendesse minha necessidade. Me informaram que me liberariam então, um
crédito no valor de R$ 500 para arcar com
serviços de taxi.
Foi nesse momento que eu, sabendo
dos meus direitos – principalmente em
função da LBI - Lei Brasileira de Inclusão,
no seu artigo 52, parágrafo único – que

Carro reserva adaptado enviado pela seguradora durante o período
em que meu veículo esteve no conserto.

depoimento
passou a vigorar em janeiro desse ano,
fui para cima da seguradora. Pela lei,
é obrigatório que todas as locadoras
tenham, para cada 20 veículos da sua
frota, um para ser disponibilizado com
adaptações para atender pessoas com
deficiência.
Passei o fato ao meu corretor que
encaminhou junto à seguradora Tokio
Marine, a reprodução da lei onde consta o meu direito a um carro reserva
adaptado junto à locadora.
Passado alguns dias recebi uma
ligação da seguradora, avisando que
não teria condições de conseguir um
veículo. Informou-me que estaria me
disponibilizando então um crédito
maior, agora de R$ 700 para cobrir o
serviço de um eventual aluguel de carro
adaptado, em outra locadora.
Liguei para meu amigo Rodrigo Rosso, editor desta revista, perguntado se
ele tinha conhecimento de alguma
locadora, que poderia ter um veículo
adaptado. Ele me indicou uma, liguei
pra a mesma, e me passaram a informação que tinham o veículo, porém a
diária era de R$ 170.
Se a diária era R$ 170 e o valor
que a seguradora me daria era de R$
700, como faria para alugar um carro
durante o período que o meu fosse
para o conserto? Não daria certo...
Me vi então numa situação complicada. Preciso de um carro para trabalhar,
me locomover... e tenho direito ao carro reserva, LBI me assegura que as
locadoras tem que me oferecer esse
veículo adaptado.
Perdi toda a paciência que me restava, liguei para meu corretor pedindo que o mesmo solicitasse junto à
seguradora por escrito, o porque não
poderiam cumprir o que está previsto em minha apólice e pedi que ele
alertasse a seguradora, que com estes
documentos em mãos, entraria com
representação legal para que, tanto a
seguradora, quanto a locadora, respondessem juridicamente por suas responsabilidades. E ele fez isso.
A partir desse momento tudo mu-

que eu precisaria. Alguns dias se passaram e ela me ligou de volta avisando
que disponibilizariam o tal “carro reserva”
sim, porém precisariam de mais alguns
dias para conseguir alguma empresa que
fizesse as adaptações, pois esse era o
primeiro cliente deles que solicitava um
veículo adaptado.
Mais alguns dias se passaram... me
ligaram novamente me dando uma boa
notícia afina ! Conseguiram uma empresa para fazer a adaptação e que no dia
10 de fevereiro eu já poderia mandar

dou. A moça da Tokio Marine me ligou
dizendo que verificaria junto à locadora
uma forma de me atenderem e já me
questionando qual era o tipo de veículo

o meu carro para o conserto.
Agendei com a concessionária, liguei
para a locadora e me informaram que
teria retirar o veículo. Expliquei que não
teria como retirar o veículo e a mesma
se prontificou então a entregar o carro
reserva no meu trabalho. Olhem só que
tratamento VIP ?!?
Resumo da ópera: tive um incidente,
meu carro batido. Uma série de obstáculos a serem vencidos para fazer meu
direito de cliente e cidadão ser respeitado. Apesar de tudo isso, tive um grande
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depoimento
mérito e uma experiência que posso
compartilhar e servir de exemplo para
outras pessoas com deficiência numa
situação parecida com essa que vivenciei:
1 – Tomei mais conhecimento dos
meus direitos e deveres;
2 – Senti o quanto é importante a
parceria e dedicação do corretor nesse
processo, para auxiliar nesta “briga” entre
a segurada e a locadora.
3 – Percebi e agradeço o empenho da
moça da Tokio Marine, que me ajudou
ouvindo meus argumentos e reivindicações. Eles, depois de entenderem meu
direito, tanto de cliente como cidadão
com deficiência, me deram toda atenção
necessária;
4 – Senti até boa vontade da locadora,
que não esperou minha representação
judicial e conseguiu atender minhas necessidades, mesmo tendo que sublocar
um veículo automatizado de uma outra
locadora parceira deles, para poder me
atender.
Para finalizar, apesar de todo o trabalho
que tive, posso dizer que valeu a pena !
Tenho certeza que abri o caminho
para outras pessoas que tenham problemas como o meu, para que possam
ter seu direito respeitado. E tanto a seguradora, quanto a locadora já podem
atender pessoas com deficiência com
conhecimento e sem transtornos maiores a partir de agora.
A mensagem que quero deixar aos
leitores dessa revista é que, no final de
tudo, vale a pena lutar pelos nossos direitos ! Não podemos baixar nossas cabeças
diante dos obstáculos e aceitar as limitações que nos impõem. Temos que lutar
e muitas vezes, como nesse caso, buscar
orientação e orientar, para que possamos
fazer valer nossos direitos. Eles existem,
temos leis que asseguram isso. Vamos
fazer com que sejam cumpridas !

Itamar Tavares Garcia, 51 anos é
cadeirante por sequela de Pólio, empresário, despachante na capital paulista.

notas
Certificação de cadeiras de rodas
Terminou em 18 de março último, a
consulta pública que o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia realizou sobre a proposta de regulamento para a certificação
compulsória das cadeiras de rodas
manuais, que precisarão atender a requisitos técnicos para sua fabricação,
importação e comercialização no País. O Instituto espera publicar a portaria
definitiva para adequação do setor ainda no primeiro semestre de 2016. O
objetivo do Instituto é trazer mais segurança para o setor. A regulamentação
atende a um pedido da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Serão avaliadas a estabilidade, o sistema de freio, o alinhamento das
rodas, as dimensões e a ergonomia da cadeira, que engloba o encosto, o
assento e o apoio para os pés. Os produtos serão submetidos a ensaios de
impacto e fadiga e só os que forem aprovados, de acordo com os requisitos
técnicos, ganharão o selo de identificação da conformidade do INMETRO.
Estão fora desta certificação compulsória, as cadeiras de rodas esportivas,
praia, neve, motorizadas, stand-up e higiênicas.

Receita Federal paulista em Libras
A Receita Federal lançou em
fevereiro, um sistema especial
de atendimento a pessoas com
deficiência auditiva em todas
as unidades no estado de São
Paulo. O órgão é pioneiro dentre as instituições federais na
utilização da tecnologia. A opção foi o sistema “Viável”, uma
espécie de tablet equipado com
um aplicativo de videofone, que
possibilita a comunicação visual
na Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS). O equipamento serve
como intermediário entre o servidor da Receita Federal e o contribuinte com deficiência auditiva. A tradução é
feita à distância por um intérprete de LIBRAS. A fala do atendente da Receita
Federal é traduzida pelo intérprete para a língua de sinais. Os gestos do contribuinte são traduzidos para a linguagem falada. Ao adotar o sistema, a Receita
Federal busca tornar o atendimento pessoal um serviço acessível ao contribuinte com deficiência auditiva, sem que ele precise levar um acompanhante
para obter informações. No estado de São Paulo, o número de pessoas com
alguma dificuldade de audição é de 1,8 milhão. Entre elas há 90 mil pessoas
que não conseguem ouvir. A Federação Nacional de Educação e Integração
dos Surdos (FENEIS) estima que 586 mil pessoas comunicam-se utilizando
Libras em São Paulo.
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por Fábio de Seixas Guimarães

Um futuro Jornalista
sobre rodas !

D

urante um ano, da edição
Nº 102 (Jan/Fev de 2015),
até a edição Nº 108 (Jan/
Fev de 2016) da Revista
Reação, escrevi nesta seção falando sempre do meu ponto de vista
e com o meu lema: “Não sou cadeirante,
mas... e se fosse ?”.
Usei muito a primeira pessoa, quanto à
minha indignação vivendo parte das dificuldades de uma Pessoa com Deficiência
(PcD) numa cadeira de rodas.
Não faltou e, não faltará assunto nunca,
se soubermos entender que sobre uma
cadeira de rodas, dentro da escuridão,
no silêncio da vida, na introspecção de
uma mente, no pouco entendimento do
mundo... ali, existe uma vida. E a vida que
habita ali, tem tantos direitos como todos
nós... ou mais !
Assim, nesta edição, resolvi sair do meu
casulo, da minha visão “unilateral” e, estabelecer um diálogo com um representante
da comunidade que procuro representar

BLA - Por favor, informe aos nossos leitores seu Nome, Idade e local
onde mora ?
Fernando Macedo – Meu nome é
Fernando Macedo Martins Fagundes, 25
anos, moro no Rio de Janeiro, Barra da
tijuca, pertinho do Parque Olímpico que
está sendo construído.
BLA – Qual a sua deficiência e desde quando convive com ela ?
Fernando – Tenho Mielomelingoncele
desde que nasci. Não tenho sensibilidade
da cintura para baixo, sinto que as vezes
as pessoas ficam meio tímidas de me
perguntar sobre isso, mas não tenho vergonha nenhuma de dizer como eu sou.
Me sinto uma pessoa normal.
e, levantar bandeira pelos seus direitos,
desde junho de 2013 com o BLA – Busco
Legados de Acessibilidade. Daí surgiu a
entrevista que se segue, com o cadeirante
Fernando Macedo. Acompanhem:

BLA – Você sempre morou no Rio ?
Fernando – Não, antes morava em
Niterói/RJ. Passei praticamente minha
vida inteira por lá, mas antes morei em
Salvador/BA, São Paulo/SP e Belém/PA,
onde eu nasci, sou Paraense. No início
estranhei um pouco o Rio, pois não conhecia ninguém, mas hoje, posso afirmar
que eu adoro morar aqui.
BLA – Você estuda ? O que e onde ?
Como vai para a Faculdade ? Precisa
algum tipo de ajuda ?
Fernando – Estudo Jornalismo na Estácio de Sá, Campus Tom Jobim, Barra da
Tijuca e, estou no 7º período. Vou de carro
com a minha Mãe, ela me leva e me busca.
BLA – O Campus lhe oferece acessibilidade ? Que área do Jornalismo
você pretende seguir ?
Fernando – Sim... tenho toda estrutura lá, na minha situação de cadeirante.
Quero seguir na área esportiva, gosto e
me identifico muito.
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BLA – Acha que vai precisar da
ajuda de sua Mãe por muito tempo ?
Fernando – Espero e quero muito tirar
minha carteira de motorista (CNH), pois aí
sim, terei mais liberdade de fazer minhas
coisas e ter mais independência.
BLA – Você faz ou fez algum esporte ?
Fernando – Eu fazia basquete na ACADEF, há muito tempo atrás, no centro do Rio,
mas, só que o time acabou... foi uma pena,
adorava jogar com eles e hoje faço academia
todos os dias no meu Condomínio, o que
tem ajudado a me desenvolver fisicamente.
BLA – Já procurou algum local no
Rio de Janeiro onde possa continuar
com o basquete ?
Fernando – Estou procurando, mas
está muito difícil encontrar, porque não
acho nenhum lugar para praticar. Minha
mãe procurou nos quatro grandes times
do Rio, mas só que nenhum deles tem
basquete para cadeirantes, o que acho um
absurdo, pois são potências do esporte
aqui no Rio, e eles não incentivaram a
prática do esporte PcD. Quando eu jogava na ANDEF (Niterói/RJ), ia de carro
com minha mãe, na época eu morava lá,
mas tinha um problema nisso tudo, eu
treinava lá aos sábados, e muitas vezes
não tinha treino.

BLA – É em ano de Paralimpíada
e não temos suporte nos Clubes ?
Bem, falando nisso, soube que fez
reportagem sobre a acessibilidade
no Parque Olímpico. Como aconteceu
isso ? Quando e o que pode ver lá que
te chamou a atenção ?
Fernando – Foi um convite da minha
vizinha de prédio, dei entrevista para quatro
emissoras de TV - BAND, SPORTTV, TV BRASIL e SBT. Para mim, que quero ser jornalista
no futuro, foi uma excelente experiência,
pois convivi com o pessoal da imprensa e
pude ver como é feito uma reportagem. Já
o que me chamou a atenção no Parque
Olímpico foi a estrutura que está sendo
montada para os jogos. Os ginásios estão
bem adaptados para receberem PcD, espero
que isso fique como um legado para nós.
BLA – Costumo dizer que alguns
lugares são “Ilhas de Acessibilidade”,
como aconteceu na Copa do Mundo
de 2014, com estádios acessíveis internamente, mas como chegar lá ? Você
mora a 500 metros do Parque Olímpico. Você sentiu esta mesma sensação ?
Fernando – Um pouco, os ginásios em
si, estão bem adaptados, mas você andar
na rua para chegar até lá, é meio difícil,
pois as calçadas são esburacadas, sem
rampas e não sei o quanto vão melhorar.
BLA – Como é seu dia a dia ?
Fernando – Durante o dia eu fico sozinho em casa, pois minha mãe trabalha
e fica fora o dia inteiro, mas na parte da
manhã eu faço academia todos os dias, a
academia fica no meu prédio mesmo. À
tarde estudo e a noite vou para faculdade.
BLA – Quando esteve na Praia experimentando um equipamento Kit
Livre, me pareceu que teve um certo

medo. Você sabe me descrever qual
foi a sensação naquele dia ?
Fernando – Quando andei no Kit Livre
pela primeira vez naquele dia, no início
fiquei assustado, pois nunca tinha dirigido
um veículo, mas depois me acostumei e
me senti com uma sensação de liberdade
que nunca tinha sentido na minha vida, foi
muito legal aquele dia !
BLA – Sabe do meu projeto sobre
acessibilidade que é um trabalho
sem fins lucrativos. Assim, gostaria
de convidá-lo para se juntar a mim,
como um jornalista aprendiz, fazendo
parte disso tudo. O que acha da ideia ?
Fernando – Vai ser um prazer ! Espero
te mostrar as dificuldades que eu enfrento
no dia a dia, e juntos agora, melhorar essa
situação que as pessoas com deficiência
enfrentam.
Posso entender um pouco, muito pouco
do sentimento diário de uma PcD e, neste
caso, sobre uma cadeira de rodas. E, novamente dentro da minha visão o que fica
desta entrevista é que, embora existam
muitas conquistas na área da acessibilidade, ainda falta muito para podermos dar
dignidade real às pessoas com deficiência.
Dando continuidade ao nosso esforço
de não só verbalizar os problemas, mas
procurar encontrar soluções, é que desejo
anunciar o Primeiro Evento ASAPARATODOS, que estamos programando para o
dia 5 de junho no Parque de Madureira no
Rio de Janeiro ! Lá teremos, dentre outras
coisas, um super test drive com os equipamentos Kit Livre, com direito a rampa de
skate e tudo mais.
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
BLA – Busco Legados de Acessibilidade
E-mail: contato@asaparatodos.com.br.
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por Deborah Prates

Ser Timão e Timoneira

A

s distinções entre gêneros, sem
dúvida, começam
em casa. Assim,
a diferença doméstica é um
ponto crucial a ser enfrentado
pela sociedade de 2016. Óbvio que
as crianças aprendem o perverso
patriarcado com seus pais. Fico
a refletir que as mulheres
- as vítimas do machismo
- vivem num verdadeiro redemoinho, sem se darem
conta desse “não sair do lugar”.
O exemplo passado pelos pais aos filhos,
em sucessivas gerações. vão dando conta
aos pequenos de que as diferenças entre
homens e mulheres têm origem em casa.
Fiz uma rápida pesquisa nas famílias ao
meu redor e, sem dificuldade alguma, colhi
o triste resultado de que em março de 2016: o pai e a mãe, de
comum acordo, dividem os trabalhos domésticos pelo gênero;
aos homens incumbem os reparos em geral, o zelo com o carro,
e jogar bola com o filho; as mulheres ficam com a limpeza da
casa, o preparo dos alimentos, o trato das roupas e o ensino
da filha à obediência ao machismo. Comum é ouvir as mães
dizerem aos filhos: - “Quando seu pai chegar eu vou contar a
sua malcriação de hoje ! Você vai ver só !”. Assim, vamos imortalizando o patriarcado que nos assola desde o início da civilização.
A história conta que as mulheres sempre estiveram aptas para
cuidar do interior da casa, da cria e dos animais, ou seja, da vida
privada. Quando muito, tinham o direito de se regozijarem com a
música. No contraponto, os homens sempre conduziram a vida
da porta para fora, ou melhor, a vida pública. Sempre estiveram
na condução das ideias, do pensamento. Urge acelerarmos essa
mudança de hábitos com simples exercícios de acessibilidade
atitudinal.
Mulher tem que ser Timão e Timoneira, pensar por conta
própria, assumindo seus erros e acertos. Certo é que só erram
aquelas que tiveram a coragem de ousar, de navegar pelos oceanos da vida sem medo de pegar ventos fortes ou tempestades.
Não podemos mais ter como verdade tudo quanto mentes
conservadoras nos ditaram como certo.
Necessitamos rever a história para concluir que: a cor rosa tanto pode ser usada por meninas, quanto por meninos, assim como
a cor azul deve perder o maldito rótulo comparativo; meninos e
meninas podem brincar com caminhõezinhos e com bonecas

sem serem taxados disso ou daquilo; a
casa é um condomínio, no qual todos que
nela habitam têm iguais direitos e obrigações, pelo que mãe e
filha, num determinado
domingo, também podem ficar “sofazando”,
enquanto o pai e o filho
cuidam do almoço e posterior
arrumação da bagunça...
Nossas cacholas hão que
ser nossas bússolas intelectuais. Temos que ter a
certeza dos nossos destinos. Isso equivale dizer,
pensar com as próprias cabeças. Urgente
se faz dizermos NÃO à violência contra os
nossos direitos humanos. Necessário impormos, a todo custo, as nossas liberdades em
geral, tanto no espaço do lar, quanto nos
coletivos. O nosso corpo é só nosso !
Por isso é que sugiro começarmos a combater as desigualdades domésticas. Na medida em que as crianças perceberem
que não há diferença entre o pai, homem, e a mãe, mulher,
tudo ficará mais fácil. Os filhos não mais assistirão os pais espancando as mães, nem as humilhando, nem as assassinando.
As diversidades serão melhor recepcionadas com a igualdade
na casa. Com a educação calcada na isonomia, as deficiências
serão melhor recepcionadas. Eis a importância do movimento
feminista na mudança da sociedade.
Agradeço todos os dias a tantas mulheres de outrora que,
muitas vezes, deram as próprias vidas para que hoje pudéssemos
questionar a desigualdade econômico-financeira, decorrente de
gênero. Sem dúvida alguma, estamos avançando.
Viva a resistência, o feminismo !

Deborah Prates é cega, advogada, delegada
da Comissão OAB-Mulher do Rio de Janeiro,
membro efetivo do Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB) e integrante da comissão de
Direitos Humanos da entidade. Desenvolve o blog
http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/ e a
página facebook.com/deborahpratespalestrante
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Dia das Mães

N

homenagem a mulheres que
refizeram suas vidas

o mês de maio se comemora mais um Dia das
Mães. No caso das mães
de filhos com deficiência,
além de naturalmente mudarem suas vidas com a maternidade,
ainda precisam aprender a lidar com uma
situação inesperada que demandará seus
esforços e atenção em grau muito maior.
Em geral, elas acabam aprendendo rápido
e incorporam o novo papel encontrando,
inclusive, opções que nunca haviam imaginado. Para lembrar a data, vamos contar
a história de três delas.
Nilda de Oliveira recebeu seu diploma de bacharel em Direito em 16 de fevereiro último, na Universidade Potiguar de
Natal/RN. A decisão de tornar-se advogada
veio como um desdobramento de sua
história com o filho Cristian, de 24 anos,
que também comemorou o término da
faculdade na mesma cerimônia. Ele tem
paralisia cerebral e é cego (retinopatia de
prematuridade).
Moradora de Senhor do Bonfim/BA, ela
deixou o filho mais velho, Clovis, cursando
a faculdade, e mudou para Natal/RN, cidade em que Cristian passou no vestibular e
que poderia oferecer melhores condições
para seu desenvolvimento físico, intelectual e profissional, além de propiciar a
realização do sonho de se tornar promotor
de justiça. Nilda conta que aos 6 anos ele
manifestou essa vontade em entrevista
para uma rádio na abertura da semana
das pessoas com deficiência, dizendo que
“era para prender os culpados e soltar os
inocentes”.
O marido dela nasceu no RN e já estava
trabalhando no interior do Estado, mas Nilda conta que a mudança foi difícil: “Deixei

a minha função de gerente de Agência do
INSS em Senhor do Bonfim/BA, mais de
12 anos de função, uma vida tranquila
junto aos amigos e família”. No início, a
intenção dela era apenas acompanhar o
filho em sala de aula para ajudá-lo na locomoção e nos estudos, já que não existiam
livros de direito em braile. Ela resolveu se
matricular no curso, uma matrícula especial, já que é graduada em Administração
de Empresas.
Nilda acabou cursando todas as matérias e aprendeu a gostar do Direito. “A
pessoa com deficiência visual tem programas de leituras como NVD, só que os
livros precisam ser escanceados, e não
há leitura de imagem, dificultando muito
os estudos. O bom é que ele tem uma
facilidade de interpretação muito grande,
facilitando assim minha aprendizagem.
Eu leio e ele interpreta”, fala Nilda rindo.
“Os 5 anos de curso não foram fáceis,
principalmente nos últimos dois, uma

grande correria, trabalho, estágio, Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC), exame da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
além de cuidar da casa. Por duas vezes
dormi no sinal no retorno da faculdade
e, em muitas ocasiões, cochilei em sala
de aula. Mas tivemos ajuda de colegas,
cooperação dos professores e proteção
dos nossos anjos da guarda. A vontade e
a determinação de Cristian tiravam todo o
meu cansaço”, relembra. “Quanto à estrutura da faculdade, há uma boa acessibilidade, apesar de que, de vez quando nos
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colocavam em salas longe dos elevadores
e banheiros. Também tem um núcleo de
apoio pedagógico, onde entregávamos
alguns livros para serem escanceados.
Mas não tem livros, nem impressoras em
braile”, conta a mãe.
Depois de uma vida dedicada à formação do filho, que sempre estudou em
escolas pagando acompanhantes, já que
naquela época não havia lei nesse sentido,
e de ter enfrentado muitas dificuldades
em uma cidade do interior baiano, que
oferecia poucos recursos nesses casos Cristian foi alfabetizado em braile no Instituto Pedagógico de Senhor do Bomfim
- ela pode, enfim, pensar na aposentadoria
e em se tornar advogada depois disso.
Ele já está bem encaminhado: passou no
exame da OAB e foi selecionado para o
curso de conciliador da Justiça Federal,
que começa em 4 de abril. Ela passou
na primeira fase da OAB, mas perdeu um
irmão e, transtornada, não conseguiu se
preparar suficientemente para a segunda.
Precisará tentar novamente.

Mães de Anjos Unidas
Viviane Lima tem duas filhas com
microcefalia: Ana Victoria, de 16 anos e
Maria Luiza, com 14. Ela teve as meninas
e as criou em Boa Vista/RR, e há 4 anos
voltou a Manaus/AM, sua cidade natal.
Quando as notícias sobre o surto atual
de microcefalia tomaram conta do País,

ela resolveu compartilhar sua experiência
com outras mães pelo WhatsApp e pelo
Facebook. Era uma forma de ajudar outras
famílias a saírem do isolamento que ela
mesma tinha experimentado há mais de
uma década.
Durante todo o tempo que esteve em
Roraima, Viviane afirma que nunca teve
contato com outras crianças que apresentassem o problema. “Quando se fala em
microcefalia o tempo não é um aliado, a
cada dia sem cuidados é menos um dia na
vida dessas crianças sem conquistas através de estímulo e de acompanhamento
profissional”, conta.
A inclusão escolar delas foi difícil, primeiro em escolas particulares e depois
na rede pública, onde elas realmente
apresentaram um bom desenvolvimento.
“Na vinda para Manaus, já não encontrei
essa realidade, a rede municipal de ensino
ainda está muito atrasada, ainda temos
que nos humilhar muito para conseguir e
parece que vivemos pedindo favor. Mas
eu quero poder fazer muito mais por tudo
isso, porque não são só minhas filhas e sim
muitas e incontáveis mães sofrem o que
eu sofro”, comenta a mãe.
Depois de toda repercussão na mídia
sobre a microcefalia, Viviane resolveu fazer um post no Facebook, onde deu seus
contatos, falou de sua história e pediu que
a procurassem para ela dizer e provar que
um diagnóstico de microcefalia não era

uma sentença de morte, e foi daí que
tudo começou. “Comecei o grupo com
15 mães que haviam me procurado depois desse post, e passei a contar sobre
a vida das minhas filhas, gravava vídeos
delas falando, dançando, gravava áudios
de mensagens de força, e daí em diante
só foi crescendo. Hoje nós somos cerca
de 400 mães, pois existem os grupos
separados por Estado”, diz.
Viviane afirma que também a vida dela
mudou a partir das mensagens das outras
mães: “Não fui só eu com minha história
que pude ajudá-las, eu também tenho
sido ajudada, minha vida mudou, pois
eu acreditava que sofria tudo isso sozinha,
mas hoje eu vejo que somos um exército
de mães que juntas podemos lutar pelos
nossos filhos”, afirma.
Dessa ajuda recíproca surgiu o nome
do grupo no WhatsApp: “Mães de Anjos
Unidas”. Também há a página no face: “Eu
tenho um ser especial”. “O grupo e a página sempre estarão abertos, pois essa é
minha história e de milhares de mães pelo
Brasil e pelo mundo, afinal também tive
muitas ligações internacionais de mães
que moram fora. Isso nunca vai acabar,
hoje somos amigas para uma vida inteira”, diz Viviane. Ela conta que o lema do
WhatsApp é “Viver de 24 em 24 horas”:
“Não adianta ficarmos pensando no que
vai ser amanhã, se vai andar, se vai falar,
quanto tempo vai viver, o que importa é
lutarmos hoje e, aí sim, veremos o resultado amanhã. Eu fazia essas perguntas
todos os dias. Quando aprendi a viver
um dia de cada vez, consegui enxergar
a conquista das minhas filhas, consegui
respirar e ver que valia a pena toda aquela
luta”, relata a mãe.

homenagem
Fundação de uma entidade
Antonia Yamashita tem dois filhos:
Lucas, com 15 anos, e Victor, com 10.
“Lucas foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 9 meses de vida ao ser admitido
para fazer tratamento na instituição de
reabilitação mas demorei para entender
o que isso significava na prática. No início,
lidar com o fato de que meu filho nunca
seria totalmente independente foi extremamente frustrante. Não geramos filhos
para serem nossos a vida toda”, explica
Antonia.
Ela conta que enfrentou muitas dificuldades para que o menino frequentasse
a escola e considera que não existe um
trabalho pedagógico efetivo nesses casos.
“Nos dividimos entre médicos e diversos
especialistas para cuidar da saúde e reabilitação física e sempre estivemos envolvidos em movimentos de militância por
acessibilidade e efetivação dos direitos do
Lucas e tantos outros como ele. Quanto
ao tratamento, não existe uma proposta
realmente eficaz e significativa que não
custe fortunas, o serviço público não supre
a necessidade”, argumenta.
Da luta da família surgiu a ideia, em
2010, da fundação de uma Organização
Não Governamental (ONG), o Instituto
Mãe Especial, para poder ampliar o trabalho social que ela e o marido Fábio
realizam há quase 10 anos e que é patrocinado pela empresa Mãe Especial, através
da venda de seus produtos pelo site. Eles
começaram atendendo pais e famílias de
pessoas com deficiência, depois vieram os
encontros de pais para troca de experiências e orientações a respeito de tratamentos e direitos, palestras em instituições de
reabilitação e projetos que contribuem
para a inclusão social da pessoa com deficiência. Ela também escreveu um livro: “A
Trajetória de uma Mãe Especial”, lançado
em 2006, cujo foco principal é compartilhar a realidade da dinâmica familiar da
criança com deficiência para as pessoas
que não estão envolvidas nesse contexto.
Há menos de um ano, em busca de
uma vida melhor para o filho, a família
mudou-se para a Flórida, onde ele tem

fácil acesso à escola pública, ao transporte escolar, profissionais habilitados e
acessibilidade em toda a cidade. Como
ela tem muita experiência com cursos e
palestras, o Instituto está se estruturando
para trazer seu trabalho para os Estados
Unidos, atuando nos dois países.
Antonia aproveita para deixar seu recado
às mães: “Seus filhos com deficiência com
certeza não estão dentro do esperado e
idealizado por vocês, nenhuma mãe escolheria ter um filho com limitações. Eles
podem não andar, não sentar, não falar, não
ouvir, ou até mesmo não seguir uma linha
de raciocínio lógico, mas eles, com certeza,

pensam, ainda que seja à sua maneira, e
são muito afetados pelo meio em que vivem. Cuidem para que o que eles ouçam,
sintam e vejam seja o melhor possível e
acima de tudo, amem com todo o coração.
Saibam que não importa a gravidade da
situação, nada é imutável. Não desistam,
estimulem, ensinem com paciência e a certeza de que por mais que demore, eles vão
aprender, eles vão evoluir. Muitas barreiras
vocês enfrentarão, mas a maior força que
existe vem de dentro de nós. Busquem se
fortalecer, tenham fé e esperança e não
deixem de aproveitar cada tempinho da
vida de vocês”, afirma a mãe.

59

60

cultura

Novos livros sobre artes marciais,
transtornos do espectro autista
e deficiência intelectual

T

pesquisa foram identificados professores
de wushu com deficiência atuando no
ensino da modalidade para alunos com
e sem deficiência. O livro pode ser encontrado no site da editora - www.editoramultifoco.com.br/loja - ou na Livraria da
Travessa e Cultura.

odas as pessoas com deficiência podem praticar o wushu
(kungfu), sempre dependendo do grau da deficiência, da
adaptação dos conteúdos, dos
métodos de ensino e, por último, da competência do professor envolvido”. Com
essa perspectiva, o professor Marcelo
Antunes escreveu o livro “Artes Marciais

para Pessoas com Deficiência”. Ele é doutor em Educação Física pela Unicamp,
mestre em educação física pela Universidade Gama Filho (UGF), pós-graduado
em Educação e Docência para o Ensino
Superior pela UGF e graduado em educação física pelo Centro Universitário da
Cidade. Pratica e estuda artes marciais
chinesas há mais de 30 anos.
Inicialmente pensado para professores,
o livro possui informações que ajudam a
todos os interessados em atividade física
e, em especial, aos que gostam de artes
marciais. Antunes é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
e ministra aulas em diversas cidades, além
de ser palestrante sobre artes marciais e
atividade motora adaptada. Esse é seu
terceiro livro sobre o tema e o primeiro
relativo a pessoas com deficiência. Foi
escrito a partir de sua tese de doutorado
sobre a possibilidade da prática e do ensino das artes marciais para esse segmento.
“O objetivo central do livro é apresentar
as novas funcionalidades do wushu que

Transtornos do Espectro Autista

possibilitam a sua prática por pessoas com
deficiência vinculadas às suas diferentes
características”, informa o professor. Com
base em questionários e entrevistas, são
apresentadas as práticas das diferentes
modalidades desse esporte, relacionadas
às distintas deficiências, no sentido de
sugerir possibilidades para pessoas com
diferentes e peculiares condições.
As sugestões para a prática do wushu
pelo público PcD não contemplam todas
as modalidades para qualquer deficiência.
Algumas são indicadas, outras requerem
restrições e adaptações e algumas não são
indicadas. O professor afirma que muitas
pessoas já praticam no Brasil, em especial
as com deficiência física, seguindo as com
deficiência auditiva, intelectual e visual.
Essa prática é realizada de modo assistemático e não planejado, ocorrendo a partir
da demanda do público. “A atividade física
e o esporte são entendidos como foco
principal da prática, entretanto, considera-se que a defesa pessoal seja também
uma possibilidade”, conta Antunes. Em sua

“Manual do Autismo” é de autoria do
médico e educador Gustavo Teixeira,
mestre em educação pela Framingham
State University e membro da American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Funciona como um guia para ajudar a
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compreender o que é o transtorno, qual
sua origem e como deve ser tratado.
De acordo com o autor, que estuda o
tema há 15 anos, é dedicado a pais,
familiares, educadores, profissionais da
área da saúde mental infantil e médicos
pediatras. “O autismo é uma condição
comportamental fascinante e que merece todo nosso respeito, dedicação
e estudo, pois atinge 1 % da nossa
população de crianças e adolescentes,
cerca de 600 mil estudantes brasileiros”, informa Teixeira.
Ele acredita que falta conhecimento,
mesmo entre os médicos pediatras ou
profissionais da saúde mental infantil,
para um diagnóstico precoce. Na Europa e Estados Unidos o diagnóstico
acontece até os 3 anos de idade e isso
favorece muito a intervenção nesses
casos de transtorno do espectro autista.
Aqui no Brasil, a idade média do diagnóstico é de 8 anos.
Teixeira orienta que é preciso buscar ajuda médica especializada se uma
criança com 1 ano de idade não fala
pelo menos seis palavras, não manda
“tchau’, não aponta para objetos, não
interage com os pais, não tem interesse
pela voz humana, é pouco empática,
não se socializa ou tem comportamentos repetitivos. “Um trabalho psicológico
cognitivo-comportamental, fonoaudiológico e em terapia ocupacional são os
tratamentos básicos necessários, entretanto a proposta terapêutica deve ser
criada individualmente, dependendo
de cada caso e cada necessidade da
criança”, explica.
O livro está disponível em livrarias de
todo o Brasil e online, assim como em
e-book. O autor também disponibiliza
uma página na internet de acesso livre
dedicada a pais, educadores e profissionais da saúde mental infantil: www.
comportamentoinfantil.com

Histórias familiares
“Simplesmente irmãos” conta histórias, momentos e vivências de nove
irmãos de pessoas com deficiência intelectual. A ideia surgiu há mais de cinco

anos e seu lançamento se deu em 29
de março. Entre os temas abordados
estão inclusão, convivência em sociedade, desenvolvimento, pessoas com
deficiência, família, protagonismo, mercado de trabalho, vergonha, conquista,
satisfação, decepção e orgulho.
O grupo se formou dentro da Associação Carpe Diem, entidade paulistana
que sempre acreditou na formação de
uma rede de influência para facilitar o
desenvolvimento e a capacitação de
seus frequentadores. Daí surgiu a iniciativa de trazer para o debate pessoas
com diferentes características, mas que
compartilhavam o fato de terem irmãos
com deficiência intelectual. Deram seus

depoimentos: Bianca Chemin Sturlini,
administradora de empresas; Bruno
Guerrino, empresário na área de tecnologia da informação; Carolina Aleoni
Arruda, especializada em Gestão de Comunicação de Marketing; Letícia Lelot,
psicóloga; Virginia Cardoso, psicóloga
clínica; Lucia Dini Pereira, engenheira;
Juliana Barica Righini, assistente social
da Carpe Diem; Lucinha Cortez, assistente social e cofundadora da entidade;
Nancy Costa, psicóloga, cofundadora
da entidade.
Após a revisão e conclusão dos textos, uma parceria voluntária com o jornalista Jean Jean-Frédéric Pluvinage, da
editora Foxtablet, o livro ganhou forma.
Ele também foi o responsável por todo
o processo burocrático e formatação
para que os textos se transformassem
um e-book. A então presidente da Associação Carpe Diem, Gloria Moreira Sales, conseguiu com a secretária Estadual
dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Linamara Rizzo Battistella, mil exemplares da versão impressa.
Depois de 19 anos de atuação, a
Carpe Diem encerrou formalmente
suas atividades em junho de 2015,
mas o projeto continuou. O livro pode
ser encontrado na versão impressa e
em e-book. Mais informações no site:
www.simplesmenteirmaos.com.br. A
associação mantém ainda uma página
no facebook.

por Edson Luiz Defendi

sexualidade

Importância da comunicação interpessoal
no processo de prevenção e educação
sexual da Pessoa com Deficiência

F

iquei muito surpreso com a
repercussão do texto escrito
anteriormente – A Pessoa
com deficiência e a prevenção
das DSTs/AIDS. Muitos leitores me escreveram para opinar sobre a
importância da construção de campanhas
de prevenção acessíveis e que de fato se
conectem com a realidade e o universo
da pessoa com deficiência.
Diante desta repercussão, resolvi dar
continuidade a esse tema, revelando
outros aspectos importantes quando o
assunto é prevenção, educação e sexualidade da pessoa com deficiência. Um
dos pontos centrais sobre prevenção é
a “comunicação interpessoal” no desenvolvimento de um trabalho de educação
em sexualidade no contexto da inclusão.
São raros os estudos que abordam a
comunicação interpessoal em sexualidade e saúde reprodutiva. Ao levar o tema
para o universo da pessoa com deficiên-

cia, é de fundamental importância que a
prevenção na comunicação interpessoal
aconteça de forma a contemplar essa
realidade, evitando “ruídos” que possam
interferir e prejudicar a efetiva comunicação.
Para tratar de temas relacionados á
sexualidade humana ao público com deficiência é necessário uma comunicação,
uma abordagem cuidadosa e planejada,
que não tenha preconceitos, tampouco
reforce estereótipos e mitos.
Como já abordamos muitas vezes
em nossos artigos, um dos principais
preconceitos relacionados à sexualidade
da pessoa com deficiência, é o mito de
que a mesma é assexuada em virtude
de sua condição, concepção essa que
impede sobremaneira um dialogo franco
e aberto sobre esse tema junto a esse
público. Em outras palavras, se em nossa
comunicação interpessoal já dialogamos
muito pouco sobre sexualidade, com as
pessoas com deficiência visual, esses diálogos são por demais incipientes.
Partindo dessa premissa, é obvio
que a vulnerabilidade se faz reinante
no universo da
pessoa com deficiência quando
o tema é prevenção, sexualidade e
saúde reprodutiva.
Comunicação
interpessoal em sexualidade não é entendida
como uma simples conversa
sobre o tema. Também não é uma
mera transmissão de informação de
uma pessoa que supostamente detém

um conhecimento. As palavras, os gestos,
os tons de voz, os silêncios, o ambiente onde a comunicação ocorre podem
contribuir para perpetuar determinações
sociais que desejamos transformar, particularmente quando se trata de um público com deficiência e quando tratamos
de temas tão relevantes como gênero,
sexualidade, prevenção, vulnerabilidade
e DSTs/AIDS.
É muito importe considerar que as
pessoas “filtram” as mensagens a partir
de seus próprios pontos de vista, suas
opiniões pessoais. Uma pessoa muito
conservadora em questões de sexualidade, por exemplo, pode até se chocar com
uma mensagem que sustente a ideia de
que pessoas com deficiência têm direito
a uma vida sexual como qualquer outra
pessoa. Nesse sentido não basta apenas
à mera informação como aspecto comunicacional para mudar um ponto de vista
ou uma atitude. É preciso muitas vezes
discutir os próprios pontos de vista que
impedem as pessoas de entenderem as
mensagens, ou seja, precisamos de estratégias de comunicação para termos
êxito nesse processo. Imagine então o
tema “a importância dos direitos sexuais
e a prevenção de DSTs/AIDS junto ao
publico com deficiência” – esse mesmo
assunto precisa ser abordado de maneira
completamente diferente se a comunicação/mensagem se dirigir a pessoas sem
deficiência, educadores, familiares de
jovens com deficiência e outros públicos.
Com isso queremos chamar a atenção que projetos de prevenção quando
realizados em forma de educação direta,
com a presença de profissionais de saúde e educação, devem ser muito bem
estruturados no âmbito da comunicação
interpessoal. Muitas vezes a comunicação
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pode gerar efeito contrário do que deveria. Isso acontece quando o educador
ou educadora recorrem apenas ao seu
repertório pessoal na experiência da
sexualidade como subsidio para suas
ações educativas. Portanto é de extrema
importância que esse profissional busque conhecimento sobre o tema e que
não faça uma comunicação baseada
unicamente em suas crenças, o que
corre o risco de reforçar estereótipos,
códigos morais e sociais sobre sexualidade e deficiência que precisam ser
transformados e relativizados.
Por exemplo, se tais educadores acreditam que pessoas com algum tipo de
deficiência não tem vida sexual ativa,
ou que “nem deveriam transar para não
se reproduzir”, temos um cruel cenário montado para perpetuar a falta de
atenção á sexualidade, a prevenção e
á saúde reprodutiva das pessoas com
deficiência.
Nossa linguagem e nossa comunicação interpessoal quando o tema é
prevenção, sexualidade e pessoas com
deficiência precisam ser cuidadosas para
não reproduzir crenças negativas.
Para finalizar, gosto muito da afirmação do biólogo Humberto Maturama,
quando diz que: “nós somos o mundo
que comunicamos”. Enfim comunicação interpessoal como recurso de
prevenção e educação em sexualidade
para as pessoas com deficiência precisa
acontecer com muita atenção e cuidado - fica a dica.

Edson Luiz Defendi é Doutorando em
Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em
Psicologia Hospitalar e Reabilitação de pessoas
com deficiência pela Faculdade de Medicina da USP.
Psicólogo clínico, terapeuta familiar e educador. É
colaborador da área de serviços de apoio à inclusão
da Fundação Dorina Nowill e coordenador do grupo
de pais homossexuais – GpaiH.
E-mail: edsondefendi@uol.com.br

espaço aberto

por Alex Garcia

A Surdocegueira
na contramão do
desenvolvimento humano

T

enho observado textos e reflexões que tratam sobre desenvolvimento humano. São
bons textos se pensarmos unicamente na teoria, mas, não
chegam no ponto X para a compreensão
prática. Assim sendo, decidi “rabiscar” esta
breve orientação, pois, em minhas aulas é
preciso chegar mais rapidamente às bases
para a intervenção prática. Neste momento, destaco a Surdocegueira, porém, serve
a todos.
Em minhas aulas existem algumas
questões que deixo para tratar diretamente com o aluno (a), pois é fundamental
que este reflita individualmente.
Um destes pontos, extremamente importante, diz respeito ao desenvolvimento
humano. Assim observo: “A Surdocegueira
está na contramão do desenvolvimento
humano”.
Por estar na contramão se torna extremamente complexa. Mas como acontece
o desenvolvimento humano ? Acontece da
seguinte forma:
- “A compreensão precede a execução”.
Todos os seres humanos antes devem
compreender para então, executar. Ao
destacamos “A compreensão precede a

execução” estamos na prática destacando
a comunicação receptiva (compreensão)
e a comunicação expressiva (execução).
E é justamente na comunicação receptiva (compreensão), ou seja, na “essência”
que está o fator “contramão”.
Se a pessoa surdocega não compreender, através de seus modelos de comunicação “diferentes”, ela não vai executar
corretamente.
Exemplo: Se eu, Alex Garcia, não compreender a “escrota na mão”, não vou
executar de maneira adequada, ou poderei executar com falhas.
Refletir profundamente este “rabisco”.
Façam relações com a vida cotidiana. Vocês
que lerem este texto possuem farta linguagem simbólica, portanto, as condições
para fazer tais relações. Vejam mais no site:
www.agapasm.com.br/alexgarcia.asp
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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Centro Paralímpico recebe visitas antes da inauguração oficial

Localizado no Parque Fontes do Ipiranga, na capital paulista, o complexo ainda não tem equipamentos instalados
mas recebeu visitantes em final de fevereiro, ciceroneados
pela secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Linamara Rizzo Battistella. Entre os
presentes, o presidente do Sindicato dos Clubes do Estado
de São Paulo (Sindi-Clube/SP), Cezar Roberto Leão Granieri, uma comitiva de dirigentes dos clubes, o deputado
federal Silvio Torres, o presidente da OAB de São Paulo,
Marcos da Costa e o presidente da ABRIDEF - Associação
Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e
Serviços para Pessoas com Deficiência, Rodrigo Rosso.
Com mais de 95 mil m² de área construída no Km 11,5 da
rodovia dos Imigrantes, o Centro vai reunir 15 modalidades
olímpicas e será usado para treinamentos, competições
e intercâmbios de atletas e equipes dedicadas às modalidades paradesportivas, além da formação de técnicos,
árbitros e outros profissionais relacionados ao esporte. O
custo foi de cerca de R$ 300 milhões, uma parceria com
o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro.
O local está sendo considerado um dos mais modernos
complexos especializados do mundo e será disponibilizado
aos atletas gradativamente. Uma de suas instalações de
mais impacto é a dedicada aos esportes aquáticos, que
conta com área para hidroterapia e uma piscina com 52 m
de extensão, 25 m de largura e 3 metros de profundidade,
além de uma piscina semiolímpica. O hotel que faz parte
do complexo é capaz de receber até 300 atletas e dispõe
de restaurante. Os cálculos que ainda estão sendo feitos
indicam que a manutenção anual das instalações fique
por volta de R$ 12 milhões mas a forma de gestão ainda
está em estudos.

esporte
Corrida mundial quer levantar fundos para pesquisa sobre lesão medular
A Wings for Life World Run 2016 é uma corrida e evento
com cadeira de rodas. Será realizada em 8 de maio em 34
locais espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil está marcada
para Brasília/DF, onde passará pelo Lago Paranoá, o Eixão
e a via L4, a partir de 11h30. Todo o lucro será destinado
diretamente para a Wings for Life Spinal Cord Research
Foundation. Podem participar desde iniciantes a atletas
experientes e competidores que possuem uma cadeira de
rodas de uso diário. Em 2015 correram por aqui cerca de
quatro mil pessoas. Entre elas estavam os embaixadores
da causa Vanderlei Cordeiro de Lima, Daniela Cicarelli e
Fernando Fernandes. Na edição passada, a austríaca Astrid
Kaltenboeck, que venceu a primeira edição da prova em
2014, em Verona, na Itália, resolveu competir em Brasília
e conquistou a vitória pela segunda vez. Entre os homens,
o vencedor foi o catarinense Juan Salazar, que participou
da competição pela primeira vez. As inscrições já estão
abertas e mais informações podem ser obtidas pelo site:
www.wingsforlifeworldrun.com

Após cirurgia, nadadora recomeça com vitória
meta de ficar com o ouro em todas”, disse.
O Circuito Caixa Loterias é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pela Caixa Loterias e é
considerado o mais importante evento paralímpico nacional
de atletismo e natação. Composto por quatro fases regionais
e três nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas
desportivas em todos os municípios e estados brasileiros,
além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar
oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte Paralímpico do País.
Foto: Daniel Zappe / MPIX CPB

Esthefany Rodrigues, de 17 anos, conquistou sete medalhas de ouro na piscina do Sport Club Corinthians Paulista,
em disputa do Circuito Caixa Loterias, encerrado em 20 de
março. Um resultado e tanto para quem passou por uma
cirurgia de redução mamária em dezembro passado e ficou
50 dias longe dos treinos. A atleta nasceu com displasia
epifisária, doença que causa encurtamento nos membros
e escoliose em S na coluna. Pratica o esporte desde os 3
anos de idade, por orientação médica. Com uma mudança
de academia, foi apresentada por um treinador à natação
paralímpica e passou a competir no alto rendimento. Agora
seu sonho é participar das Paralimpíadas do Rio de Janeiro,
em setembro. Os nomes que farão parte da delegação brasileira serão divulgados no próximo mês de julho. “Me senti
melhor dentro e fora da água. Com menos peso, forço menos
a coluna. Na piscina, a melhora foi essencial. Flutuo mais e a
minha braçada também melhorou bastante”, contou a jovem
atleta campeã mundial em Glasgow, Escócia, em 2015. Ela
venceu todas as provas que se inscreveu no Circuito: 50m
costas, 100m peito e 200m livre, disputadas no último dia
da competição. No dia anterior já havia conquistado medalha
de ouro nos 200m medley, 50m borboleta, 100m livre e nos
50m livre. “Sabia que depois da cirurgia ia ficar mais ágil,
e isso me deixou motivada para essa competição e para o
ano todo. A volta aos treinos foi dolorida, mas cumpri minha
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opinião

E

por Dudé

A analogia
da estagnação

xiste uma máxima muito interessante que diz o seguinte: “Em certas situações,
mudam-se os cenários e os
personagens, mas o roteiro
permanece o mesmo’’. Tal afirmação se
encaixa perfeitamente com determinadas realidades da pessoa com deficiência no Brasil.
Sim, avanços foram conquistados e
são inquestionáveis. Mas apesar dos
passos dados adiante, juridicamente falando, o que é aplicado na prática ainda
é insatisfatório. Tal fato ficou claro para
mim - aliás, pela centésima vez - quando
fiz uma breve pesquisa na internet sobre
o mercado de trabalho para as pessoas
com deficiência. Ao buscar várias fontes
diferentes, no intuito de escrever um
artigo sobre esse assunto no meu blog,
o artigo publicado na Revista Brasileira
de Educação Especial, de 2005, volume
11, Nº 2, me chamou a atenção. Nele
está o resultado de uma pesquisa feita
com empresários sobre a contratação
de pessoas com deficiência.
De acordo com o estudo, os entrevistados acreditavam que as pessoas com
deficiência tinham condições de exercer
um trabalho, mas apontaram algumas
dificuldades em função:
a) dela própria - falta de escolaridade,
de interesse e de preparação profissional e social;
b) da empresa - condições inadequadas do ambiente físico e social, falta de
conhecimento sobre a deficiência;
c) das instituições especiais - inadequação dos programas de treinamento
profissional e social, falta de contato
com as empresas para conhecer as suas
necessidades;

d) do governo - de proporcionar acesso à escola e ao transporte, falta de incentivo para as empresas promoverem
adaptações ergonômicas e desenvolverem programas de responsabilidade
social.
Ao postar tal artigo nas redes sociais, acabei gerando o seguinte questionamento: “Nossa Dudé, mas essa
pesquisa já tem 11 anos. Ela já está
defasada !’’. Será ? Sinceramente, muitos
dos dados levantados coincidiam com a
rotina cotidiana das pessoas com deficiência nos dias atuais, principalmente,
o item b.
Afinal, quem nunca ouviu falar de
empresas despreparadas estruturalmente para contratar pessoas com deficiência ? E olha que eu estava me referindo
a tal quadro me baseando apenas nos
inúmeros relatos de amigos e conhecidos, algo que chega ao meu conhecimento quase toda semana.
Quando a discussão sobre o que eu
postei ganhou fôlego nas redes sociais,
meus queridos amigos da Revista Rea-

ção me enviaram um e-mail que, para
mim, fechou a conta e passou a régua.
Xeque-mate ! Esse e-mail continha um
texto publicado pela revista em novembro/dezembro de 2015 sobre pesquisa
realizada pela Catho, principal portal de
busca de empregos do país, junto com
a consultoria ISocial e feita com profissionais de RH de diferentes empresas.
Os números mostrados ali chegam a
incomodar até os mais crédulos.
A valorização da diversidade foi citada por apenas 2 % dos entrevistados.
E 60 % desses profissionais admitem
que as pessoas com deficiência passam
por algum tipo de preconceito, seja advindo do gestor, clientes ou colegas de
trabalho; 56 % dos gestores entrevistam
candidatos com o pé atrás sobre suas
reais capacidades e demonstrando total
falta de conhecimento sobre as limitações de cada pessoa com deficiência
em particular; 62 % desses profissionais
admitem que a principal barreira para o
profissional com deficiência é a falta de
acessibilidade, apesar dos tantos anos

opinião
em vigor da Lei de Cotas. Realmente,
são dados muito indigestos.
Então, temos duas pesquisas, de
duas fontes diferentes, feitas dentro de
um intervalo de 10 anos (2005-2015)
e que mostram que precisamos avançar
muito para uma inclusão real e palpável,
mesmo com tantas leis a nosso favor.
Agora que chegamos a algumas conclusões, posso concluir minha analogia
com mais clareza. É de conhecimento
geral que dentro desse nosso universo da pessoa com deficiência houve
um aumento no número de palestrantes motivacionais e seus eventos de
melhora de autoestima, em inúmeras
empresas Brasil afora. Palestrantes que
invadem redutos empresariais com suas
histórias de superação carregadas com
alto teor emocional, tentando elevar as
mentes e espíritos de funcionários desmotivados através da estratégia da piedade justificada. Sim, o papo aqui é reto
e os pingos nos “is’’ serão colocados.

Se temos um aumento desse tipo de
palestrante, com sua moral imaculada
e postura quase angelical, palestrando
arduamente nessas empresas, então por
que a conscientização nas empresas praticamente estagnou nesse período de 10
anos ? A questão não é o quesito palestra, ou a remuneração do palestrante da
qual sou 100 % de acordo. Mas acho
que o conteúdo de certas palestras, as
mais cultuadas pelo menos, precisa ser
revisto, pelo simples fato de que elas
não estão funcionando para conscientizar quem precisa ser conscientizado.
Sim, trabalhar a autoestima, em qualquer situação e com qualquer cidadão,
é benéfico e necessário. Porém, a velha
retórica do: “Olha pra mim, sou deficiente e levo uma vida fazendo o óbvio’’, não
está colaborando para uma mudança visível nesse que é um assunto importantíssimo. Afinal, estamos falando de algo
com imensa importância: oportunidades
reais e viáveis no mercado de trabalho

para as pessoas com deficiência.
Conheço palestrantes fantásticos e
que fazem um excelente trabalho não
só expondo o que está errado, mas sugerindo soluções. Porém, esse pessoal
é como barquinhos num imenso mar
de exemplos de “superação”. Acho que
passou da hora de, no geral, revermos
nossa própria conscientização antes de
tentarmos conscientizar o restante da
sociedade. Pois a fórmula utilizada há
mais de dez anos está se mostrando
estatisticamente ineficaz.
Dudé – Eduardo José
Magalhães Martins
Junior – é músico,
professor de canto popular,
ator e produtor musical.
Atualmente está à frente das
bandas “Dudé e a Máfia” e
“Dudé Blues Band”. Mantém
o blog www.exemplodeque.
blogspot.com.br/.
E-mail: dudevocalista@
gmail.com
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Pessoas com deficiência
visual têm novas experiências
com emoticons !

O

s conhecidos emoticons,
aquelas populares figurinhas da internet que
visualmente transmitem
ideias e sentimentos,
além de chamarem a atenção para um
trecho da leitura, se tornaram acessíveis
também para pessoas com deficiência
visual. A iniciativa é pioneira no Brasil
e no mundo: o projeto Emoti Sounds
da Tim, em parceria com a Artplan e
colaboração com o Instituto Benjamim
Constant, “traduz” as carinhas, tornando
a leitura das imagens mais emotiva,
além de trazer sensibilidade à interpretação das imagens, até então lidas
de maneira fria e literal por meio da
gravação de voz.
“O projeto está alinhado ao conceito
‘Dá Pra Ser Assim’, que permeia toda a
comunicação da Live TIM, nosso serviço
de ultra internet fixa. Esse posicionamento reforça o compromisso da marca
com a integridade e a transparência
com as pessoas. O Emoti Sounds se
encaixa perfeitamente nessa ideia, já
que a postura de
respeito e parceria deve extrapolar
as ações focadas
somente em produtos. A ideia é
torná-la tangível
à população por
meio de um projeto de acessibilidade e inclusão social”, explica Livia
Marquez, diretora
de Advertising &
Brand Management

da empresa. Ela conta que a Artplan já
era a agência de comunicação da Tim
e se responsabilizou pela concepção da
ideia. O pessoal do Benjamim Constant,
tradicional instituição do Rio de Janeiro, auxiliou na concepção e testes dos
sons, sempre com o envolvimento de
jovens com deficiência visual que participaram ativamente de todo o processo.
Para a diretora, como o lançamento
foi recente – fevereiro 2016 - é muito
cedo para falar em número de acessos
ou de downloads: “Podemos adiantar
que os retornos têm sido incríveis. Nesse caso, o engajamento espontâneo
está dando uma visibilidade muito grande ao projeto”, afirma. Para Lívia, uma
mostra do sucesso é o vídeo de lançamento do plugin explicando a ideia
(https://goo.gl/vyQaYw) que teve quase um milhão de visitas em dois dias.
Lívia lembra ainda que a empresa
também abriga o Instituto Tim. Entre
suas atividades está o projeto que utiliza
a música como instrumento de inclusão
social para pessoas com deficiência no

Rio de Janeiro. A Bateria do Instituto
TIM já existe há alguns anos e nasceu
voltada para o público com deficiência auditiva. Hoje já envolve jovens e
crianças com outros tipos de deficiência, inclusive a visual. Os ritmistas são
comandados pelo Mestre Mangueirinha, da escola de samba Vila Isabel, e
conta ainda com o apoio de músicos
monitores. Eles ensaiam semanalmente no Centro de Referência da Música
Carioca, na zona norte do Rio, e realizam diversas apresentações. No último
Carnaval, tocaram com o Minibloco e
reuniram mais de mil pessoas. “Importante ressaltar que o Emoti Sounds é
gratuito e está disponível para leitura
em português e inglês, podendo ser
utilizado por qualquer pessoa que utilize o NVDA (NonVisual Desktop Access)
em seu desktop. Esse tipo plugin é
amplamente utilizado por pessoas com
deficiência visual”, finaliza a diretora. Estão disponíveis interpretações de sons
de 68 “carinhas” e o acesso é pelo
endereço: www.emotisounds.com

AQUI É LIBERDADE.
AQUI É ECOSPORT.

TRANSMISSÃO
SEQUENCIAL 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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tecnologia

Projetos universitários investem
em Tecnologia Assistiva !

O

universo das pessoas com
deficiência tem atraído um
número cada vez maior
de pesquisas no âmbito
da Universidade. Já são
muitos os projetos desenvolvidos por
professores, pesquisadores e alunos voltados a oferecer mais qualidade de vida
ao segmento e facilitar a integração com
a sociedade.
O Librazuka, por exemplo, aplicativo
para celular que já está disponível gratuitamente no Google Play, foi criado para
auxiliar o ensino de Libras para pessoas ouvintes, despertando o interesse e
curiosidade sobre nossa segunda língua
oficial e facilitando a comunicação com
os surdos.
Nasceu como Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) dos estudantes Alex Vieira
Bastos, Amanda Botelho e Henrique Erico
de França, na graduação de Ciência da
Computação da Universidade São Judas
Tadeu, em São Paulo, em 2014. “Queríamos fazer algo que ajudasse as pessoas
de alguma maneira e fosse voltado para
a área de ensino”, lembra França.
Nenhum deles tinha contato prévio
com pessoas surdas e nem ideia de como
a língua era estruturada. O primeiro passo
foi a matrícula no curso optativo de Libras,
oferecido a todos os alunos da Universidade no último ano letivo. Lá conheceram a
professora Leliane Rocha, que logo apoiou

o projeto e deu dicas para o conteúdo.
Nas pesquisas realizadas, encontraram alguns aplicativos que apresentam
a proposta de trabalhar como tradutores,
como o Prodeaf e o Hand Talk, e outros
com proposta de ensinar como o LVI Libras, porém este é pago. “Nós tentamos
extrair essas boas ideias e adicioná-las,
de alguma forma, em nosso aplicativo”,
explica França.
O Librazuka mostra de uma forma dinâmica alguns conceitos sobre Libras. Tem
módulos teóricos que explicam de maneira simples a base da língua e módulos de
jogos que colocam esses conceitos em
prática. Há ainda um dicionário em duas
partes (ordem alfabética e configuração de
mãos), visando mostrar a diferença entre
as palavras na língua portuguesa falada
e em Libras. Acompanha um módulo de
realidade aumentada que utiliza o recurso
da câmera do aparelho para exibir uma
animação 3D referente a algumas palavras
em Libras para que o usuário possa ver e
rever até que sinta ter aprendido.
Atualmente, o aplicativo está disponível
apenas na plataforma Android em sua versão Beta, mas os planos são de lançar uma
nova versão com melhorias e mais conteúdo para Android, IOS e Windows Phone.
“Estamos em busca de patrocínio para lançar
o aplicativo em novas plataformas, com mais
conteúdo, e para lançar uma plataforma de
ensino web”, anuncia França.

Os amigos comemoram porque, em
pouco mais de um ano da publicação do
aplicativo no Google Play, o Librazuka já
atingiu o número de 30 mil downloads:
“Estamos recebendo ótimos feedbacks
propondo ideias de melhoria e adição
de conteúdo”, finaliza França, anunciando
que o grupo pretende abrir sua própria
empresa.

Abrindo portas
O trabalho de um grupo de alunos
do curso de Tecnologia em Mecatrônica
Industrial da Universidade Anhanguera
de São Paulo, unidade Santo André/SP,
apresentado em 2015, ainda está na fase
de protótipo. Eles desenvolveram uma
porta automática acionada eletricamente
com sistema antiesmagamento e abertura
através do celular usando um aplicativo
via bluetooth.

tecnologia

notas
Busca de empregos:
plataforma gratuita

Participaram os alunos: Alex Junior Marques, Eduardo Kill Pereira, Isabela Campana, Jakson Rogério Junior Pimenta, Jaqueline Rodrigues Augusto e Lucas Teodoro de
Freitas. “Pensamos nas dificuldades que
pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida enfrentam todos os dias e foi aí
que tivemos a ideia de automatizar uma
porta residencial. No início era algo bem
simples, mas com o passar do tempo
tivemos mais ideias e fomos aprimorando
até chegar ao projeto apresentado”, conta
Pereira que, até então, não conhecia diretamente pessoas com deficiência, mas as

observava nas ruas, transporte público ou
em estabelecimentos comerciais.
Ele conta que tiveram muitos desafios,
principalmente com relação à programação da placa. No final, acredita que alcançaram o objetivo de permitir que essas
pessoas tenham mais autonomia e segurança na locomoção, utilizando apenas
um aplicativo de celular para abrir portas.
“É muito simples, ao apertar o botão ou
dizer ‘abrir porta’ ela abre automaticamente. Para isso basta que o usuário tenha o
aplicativo e se conecte com o dispositivo
da porta”, ele explica.
O próximo passo é que o projeto se torne realidade e, para isso, o grupo precisa de
apoio. “Nosso desejo é também um sonho
de muitos. Não podemos parar por aqui.
Em conversa com pessoas com deficiência,
pude perceber que o projeto é muito bem
aceito por elas e tem tudo para dar certo”,
afirma. “Acredito que ainda falta um olhar
mais atencioso das empresas para com
essas pessoas. Gostaria que investissem
mais em tecnologia e em formação de
profissionais. Elas buscam recursos e não
hesitariam em comprar ferramentas que
facilitem o dia adia”, finaliza.

Pessoas com deficiência podem
usar gratuitamente a plataforma da
Catho, conhecido site de empregos do
país. A partir de março, o interessado
acessa uma área específica para fazer
o upload de um documento que ateste
qual deficiência possui. O arquivo pode
ser tanto um laudo médico quanto o
Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS). A pessoa
também terá de fazer upload de uma
versão atualizada de seu currículo. Dessa forma, a Catho fará uma verificação
das informações antes que o perfil
desse interessado esteja disponível
para consulta por profissionais de RH,
um aspecto crucial para recrutadores,
dado o alto índice de informações inverossímeis ou imprecisas descobertas
somente no momento da entrevista.
Outro diferencial importante do serviço
é o fato de que todas as vagas publicadas na Catho estarão disponíveis
também para a candidatura de pessoas
com deficiência. O profissional de RH
poderá indicar, porém, que tipo de
deficiências são aceitas considerando
os requisitos da vaga e, quando julgar
necessário, continuará contando com
o recurso de vaga exclusiva para esses profissionais. Todos os meses, a
empresa faz a intermediação de cerca
de 10 mil contratações por meio do
site e, em março, tinha mais de 290
mil vagas de empregos anunciadas.
Acesse: www.catho.com.br/
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terceiro setor

por Ricardo Beráguas

Época da prestação de contas das
entidades sem fins lucrativos

D

e acordo com a lei Nº
10.406/02 que instituiu
o Código Civil Brasileiro,
as associações tem até o
final do mês de abril para
realizar suas prestações de contas aos
associados.
A lei prevê que as associações realizem uma assembléia geral ordinária, onde
os associados comparecerão para tomar
conhecimento da situação geral da associação, ver as peças contábeis, o relatório
das atividades que foram desenvolvidas
no ano anterior e após aprovar tudo isso,
vão determinar o plano de ação para o
exercício em curso.
Trata-se do mais amplo direito de democracia pois ao aprovar as contas do
ano anterior, a assembléia de associados
dá um voto de confiança na diretoria e
solidariza-se com tudo o que foi realizado.
A convocação dos associados deverá ser feita em conformidade com que
está previsto no estatuto social e a eles
deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
1. Balanço Patrimonial produzido conforme a norma contábil ITG 2002, es-

Regra para a obrigatoriedade
do livro digital
Neste ano somente estarão obrigadas
a enviar o livro eletrônico as entidades
que tiveram recolhimento de Pis ou Cofins, acima de R$ 10.000 em algum dos
meses do ano passado. A partir de 2016,
as entidades que tiverem receitas totais,
cuja soma ultrapasse R$ 1.200.000,00*
no ano, estarão obrigadas a enviar a contabilidade por meio digital.
* A soma dos valores de doações, convênios, serviços, subvenções etc.

da União – CND e o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

pecífica para entidades de terceiro setor,
devidamente assinado por um contador,
pelo presidente e por outros diretores que
tiverem esta obrigação.
2. Demonstração do Resultado do
Exercício contendo os valores recebidos
e os valores gastos no ano, bem como as
gratuidades ofertadas, os serviços voluntários fornecidos e a renúncia fiscal dos
impostos que deixaram de ser recolhidos
(isenções).
3. Notas Explicativas às demonstrações
contábeis. Esta é uma peça fundamental,
pois nela, além dos detalhes técnicos,
terá a informação dos serviços que foram
prestados, o público que foi atingido, as
gratuidades, os beneficiários entre outras
informações relevantes (veja instrução
do Conselho Federal de Contabilidade a
respeito).
4. DFC – Demonstração dos Fluxos
de Caixa
5. DMP – Demonstração da Mutação
do Patrimônio
6. Relatório de atividades do exercício
anterior
7. Plano de trabalho e ação para o próximo exercício
8. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa

A ata será lavrada e assinada, podendo
até ser registrada em cartório, fazendo
com que a diretoria executiva seja eximida
de responsabilidades.
O ato de prestar contas aos associados,
além de obrigação civil e legal, faz com
que eles tenham informações sobre o
andamento dos projetos sociais e contribuam com a sua divulgação e multiplicação de ações.
O relatório de atividades do exercício
anterior, além de servir de instrumento
para a contabilidade adequar as notas
explicativas, contemplando as ações praticadas, tem a finalidade de servir para
prestação de contas obrigatória ao Conselho Municipal de Assistência Social até
o último dia de Abril de cada ano e, servir
de excelente ferramenta de captação de
recursos para a entidade.
Quanto melhor e mais bem montado
estiver o relatório de atividades, melhor
será a apresentação para os financiadores,
doadores e público em geral.

livro diário contábil: polêmica
De acordo com o Código Tributário
Nacional, é obrigatório que as entidades
sem fins lucrativos tenham livro diário

AGENDA
Abril – Mês de apresentação dos relatórios ao Conselho Municipal de Assistência Social, para as entidades do ramo
da assistência social
Maio – Mês da entrega da ECD e o
Livro Diário Contábil
Junho – Mês da entrega da ECF –
(antiga declaração do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas)

terceiro setor

notas
Viver Sem Limite: prêmio internacional

Alerta
Para o imposto de renda será necessário certificado digital da pessoa jurídica
(e-CNPJ), porém para a ECD será necessário o Certificado Digital da pessoa
física do Presidente da associação, com
a agravante que tem de ser do tipo A3.
Nas associações em exista um diretor
que assina as peças contábeis em conjunto com o presidente, será necessário o
certificado A3 para este diretor também.

contábil devidamente encadernado,
assinado e registrado. O registro desta
peça é feito no cartório onde se registrou as Atas e Estatutos.
Num processo de evolução dos
controles fisco-legais, a Receita Federal
editou normas exigindo a geração dos
livros contábeis em modo padronizado
e eletrônico, ou seja, que os livros contábeis sejam transmitidos para o fisco
eletronicamente sob assinatura digital
dos responsáveis pela associação. Posteriormente o Governo Federal editou
um decreto de número 8.683/2016,
permitindo que as empresas que tem
seus registros nas Juntas Comerciais
estariam dispensadas da emissão e
registro do livro diário contábil em papel, ficando válido o livro eletrônico já
transmitido.
Isto gerou um certo mal estar pois
as associações que tem registro em
cartório não foram beneficiadas e terão
de fazer dois trabalhos, a transmissão
eletronicamente, bem como manter
os livros em papel devidamente autenticados.
O prazo para autenticação dos livros é
30 de junho de cada ano.

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

O programa Viver Sem Limite recebeu em fevereiro
um dos mais importantes
prêmios internacionais de
boas práticas na promoção
dos direitos da pessoa com
deficiência – o Certificado
Zero Project. A distinção é
concedida anualmente a
experiências inovadoras na
inclusão mundial desse segmento. A entrega ocorreu no
Centro Internacional das Nações Unidas em Viena, na Áustria, onde o Secretário
Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoa com Deficiência, Antônio José
Ferreira, apresentou suas diretrizes durante painel realizado para um público
de aproximadamente 100 especialistas de países de todos os continentes.
Durante o processo de seleção, a política brasileira foi analisada por uma comissão de 75 especialistas, que a selecionaram como uma das doze melhores
do mundo em função de sua sustentabilidade, escala e impacto. O viver sem
Limite foi lançado em 2011 pelo Governo Federal e envolveu 15 ministérios,
que executaram dezenas de ações.

8ª edição do Concurso Moda Inclusiva

As inscrições estão abertas até 10 de junho e podem participar estudantes de cursos técnicos, universitários, alunos de cursos livres e profissionais
da área (Moda e Saúde) não só do Brasil, mas de outros países. A ideia de
abrir ao público internacional tem como objetivo compartilhar soluções para
o bem-estar das pessoas com deficiência e trazer novos conceitos à moda.
Organizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de São Paulo, a iniciativa visa promover o debate sobre moda diferenciada
e incentivar o surgimento de novas soluções de vestuário para esse público.
Os 20 melhores trabalhos inscritos serão apoiados com tecidos da Vicunha
Têxtil para a confecção das roupas e participarão de desfile em um grande
evento no final do ano, na capital paulista. Os três primeiros colocados serão
premiados. O regulamento e as inscrições estão disponíveis no site http://
modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br
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Ajudando crianças
a andar

arece um macacão sem
pernas, ou talvez uma bolsa
com alças mas foi a forma
que Cristiane Kawakami
encontrou para juntar a vontade de empreender com a de ajudar as
pessoas. Formada em Recursos Humanos mas trabalhando em uma empresa
da área financeira, ela criou, em 2013, o
“Anda Neném”, um equipamento de pano
para facilitar que crianças com dificuldades
andem. “Percebi que os equipamentos
voltados para essas crianças são caros,
de difícil acessibilidade. Minha motivação
foi criar um produto acessível, barato e
que pode ser levado em uma bolsa de
mulher”, conta Cristiane. Com um primo
cego, ela considera que ajudar pessoas
com sua criação não tem preço que pague: “É muito gratificante poder contribuir
com esse público, está além de resultados
financeiros”, afirma. Através de um conceito simples ela acredita que faz diferença
na vida dessas crianças.
No começo do desenvolvimento do
projeto, Cristiane pediu opiniões de fisioterapeutas, especialistas em neuropediatria e, principalmente, mães de crian-

ças com problemas motores. “Graças a
Deus, a aceitação foi de primeira, quase
não precisei fazer ajustes no público
que escolhi, de crianças de um a três
anos”, explica.
Segundo a criadora, o Anda Neném é
recomendado para atender crianças prematuras ou que tenham paralisia cerebral,
Síndrome de Down, mielomeningocele,
hipotonias, distróficas musculares ou até

mesmo somente para estimular as fases
motoras. “Foi utilizado em crianças autistas
para treino de marcha e treino de equilíbrio estático com feito muito positivo”,
explica. “Tenho clínicas e fisioterapeutas
que já recomendam o Anda Neném, com
resultados muitos satisfatórios. Várias mamães me agradeceram e comentaram que
o Anda Neném teve muita relevância nos
resultados”.
O Anda Neném é 100 % feito de algodão, em tecido muito resistente. Para
quem o segura é bastante confortável porque tem alça regulável para não machucar
as costas dos adultos. Para a criança é
muito seguro porque requer supervisão
constante. Não é projetado para suspender, arrastar ou balançar a criança que estiver usando, é para treinar especialmente
a marcha e equilíbrio estático.
O acessório tem agradado e Cristiane já teve pedidos para desenvolver um Anda Neném para crianças
maiores, mas no momento, ainda não
tem o projeto. Mais informações em
http://andanenem.com.br/.

por Kica de Castro

moda e beleza

Foto: Kica de Castro Revisão de texto: Silvio Cesar Carvalho

A deficiência no
caminho dos “nudes” !

N

ão é de hoje que as passarelas ditam as tendências da moda. A cada ano,
uma nova tendência toma
conta das passarelas e, no
ano de 2015, o alvo foi a nudez. Em muitas ocasiões, a roupa saiu de cena para
entrar a pele como elemento de vestuário;
algumas vezes de forma despretensiosa,
outras vezes de forma bem explícita.
O tema virou referência de sensualidade e inspirou grandes editoriais, deixando
o imaginário popular à solta. A nudez não
é um assunto constrangedor quando o
lado artístico é mantido, porém, é necessário que os estilistas, produtores e
fotógrafos tenham mais cuidado com a
exposição do nu. Muitas pessoas não o
compreendem como arte e o acabam
interpretando como vulgaridade. É certo
que neste mundo nada se cria, tudo se
copia, mas é preciso ter limites !
A exposição do corpo caiu nas mídias

sociais de forma negativa: virou o popular
“nudes”, dando origem a vários memes.
Também sabemos que não é de hoje
que a internet é a maior ferramenta de

comunicação e, em questão de segundos,
uma ideia é espalhada para milhares de
pessoas. Uma pena que muitas pessoas
que compartilham a informação, por redes
sociais, não tem noção do verdadeiro
conceito de moda e acabam passando
uma imagem negativa do nu artístico.
Nada contra quem queira fazer os seus
“nudes” e mandá-los de forma aleatória. O
que vale é manter o bom senso, preocupação com cenários e poses adequadas.
O corpo da pessoa com deficiência, por
exemplo, desperta muita curiosidade da
sociedade: “como é, como não é”... Mas
não é por conta disso que o assunto deve
ser feito de qualquer forma. A questão
não deve ser tratada como curiosidade,
quebra de paradigmas... A nudez só deve
acontecer quando de fato a questão humana estiver em primeiro plano. Nem
toda nudez será castigada. O que é belo
deve ser exibido com toda delicadeza e
respeito que merece.

Essas Mulheres na 23ª Erótika Fair
Pelo terceiro ano consecutivo, a Ong
Essas Mulheres participa da Erótika Fair,
que neste ano foi no PRO MAGNO Convenções, zona norte da capital paulista,
nos dias 1, 2 e 3 de abril, com diversas
atrações, stands de produtos do mercado
adulto e palestras sobre sensualidade e
sexualidade. A Ong Essas Mulheres levou
para abrilhantar a 23ª edição da feira, a exposição da fotógrafa Kica de Castro - “Além
das Convenções” - com diversas fotos de
mulheres com deficiência em nu artístico,
mostrando toda a beleza, sensualidade e
empoderamento do público PcD. Como
todo ano, foi levado orientação fora do
segmento da pessoa com deficiência sobre
vários temas que fazem parte da vida da
mulher com alguma deficiência, que faz
parte de um trabalho sério e combativo,
principalmente no que diz respeito a vio-

lência e suas diversas formas e nuances.
A exposição cumpriu seu intuito de mostrar
aos visitantes e empresários que a beleza
existe em sua diversidade, a mulher com
deficiência é tão desejável quanto qualquer outra dentro de nossa realidade, basta
olhar com olhos sem preconceito. Haja
vista que a mídia atual pratica a cultura do
belo e do perfeito a qualquer custo, mesmo que isso custe sofrimento, horas sem
alimentação ou qualquer forma de tortura.
Essa desconstrução do belo e do perfeito
levará algum tempo, porém, está sendo
feito um trabalho muito árduo e persistente
em cima para que todos tenham acesso
a viver cada uma com sua beleza, sendo
admiradas, amadas e desejadas.
A ONG Essas Mulheres, que tem à frente a ativista paulista Márcia Gori, cumpriu
a missão de mais um ano mostrar a di-

versidade, conscientização e informação
que a mulher com deficiência pode estar
em qualquer lugar na sociedade, sempre
com postura e atitude, ser sensual sem
ser vulgar.

Valdireny Mira, osteogênese imperfeita (OI),
popularmente conhecida como Ossos de Vidro.
Imagem que faz parte da exposição fotográfica
“ Além das Convenções”.
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mulher

por Márcia Gori

Viver é pecado ???

E

stive fazendo umas leituras
sobre sexo, sexualidade, mulheres, religião, enfim todo
este material para entender
um pouco sobre a raiz dos
nossos problemas sociais e o porque que
a sociedade atualmente é tão “permissiva”
e “reprimida” ao mesmo tempo.
Esta inquietude que tenho dentro de
mim, com tantos pontos de exclamação,
com tantas perguntas e porquês são frutos
de interpretações de textos bíblicos, livros
etc... mas o que mais me chamou atenção
ultimamente em minhas leituras foi justamente uma que contradiz tudo o que já foi
dito e escrito dentro das igrejas de qualquer
credo religioso. Explica sobre essa exclusão
da mulher em nossa sociedade, sobre essa
repressão em nossa sexualidade e sensualidade, através de uma ótica muito critica,
transparente e inquiridora, pontuando vários questionamentos que todos temos,
mas em nenhum momento conseguimos
responder, ora por medo da blasfêmia, ora
por falta mesmo de informação.
A mulher foi colocada em uma condição
inferior ao homem, devido a visão pessimista do prazer que vários monges e teólogos tinham na antiguidade, assim como a mulher
servia somente para a procriação, embora
não fosse digna em algumas circunstâncias,
em ter contato com o sêmen masculino,
porque tinha que se manter casta e pura.
É de conhecimento de todos que Roma
e Grécia antiga eram extremamente permissivas, com verdadeira adoração ao corpo e ao prazer, sem parâmetros do que era
certo ou errado, com regras muito flexíveis
em uma sociedade, que o conceito de
pecado era muito complacente sem pudor.
Apesar que, sempre estou às voltas
com esta pergunta: O que é pecado ? Até
onde podemos nortear nossos caminhos
baseados em regras religiosas impostas
por igrejas ? Estamos preparados para viver
nossa sexualidade em toda a plenitude,
sem remorsos e culpas ?

Acredito que não, devido a toda a educação imposta por família, religião e uma
sociedade extremamente preconceituosa,
com regras de julgamento rígidas, mas em
contrapartida,a com princípios um tanto duvidosos, pois fala-se tanto em moralidade,
no entanto com programas de TV espantosamente sem conteúdo para crianças e
adolescentes, esquecendo-se que estes
serão no futuro os trabalhadores, políticos
e empresários que estarão à frente de uma
nação que está se desenvolvendo.
Esta desvalorização da mulher na mídia,
mostrando uma indústria da beleza massificando, produzindo corpos plastificados,
siliconados, rostos butolizados para não
envelhecerem com sabedoria, tudo por
uma “autoestima” e “bem-estar” destruídos
por um deslumbramento ao perfeito que
não existe.
Se a mulher sem deficiência passa por
tudo isso, imaginem uma que tem uma
deficiência com todas as suas dificuldades,
com uma beleza fora do padrão social,
assexuada perante a visão social, com famílias extremamente protetoras ou omissas
em nos apoiar em nossa inclusão. Se já

vivemos mais de 2 mil anos de desvalorização da mulher e do prazer sexual, isso
impregna todo o DNA da raça humana,
florescendo todo o mal do preconceito, da
dor da exclusão, de um apharteid invísivel
e subjetivo em nossa convivência com as
pessoas. Que trilha devemos tomar, se
estamos em uma encruzilhada evolutiva,
com a mulher hoje mais fortalecida, com
mais direitos adquiridos sobre o seu corpo
e destino, mas com um recorte de uma
parcela destas ainda (quase) invisíveis sem
o alcance desse reconhecimento público ?
Seria a união de todas do movimento
de mulheres, abraçando as companheiras
com deficiência, amparando-as, ensinando-as que elas também são dignas de serem
autônomas mesmo com as limitações existentes em seus corpos ? Como romper
com todos esses anos de rejeição ao prazer
sexual, ao que nos foi dado como presente, com direito de usufruí-lo sem pecados
ou recalques ? Por imposição de pessoas
em um passado muito longínquo que tinham ódio do seu próprio corpo e que
inconscientemente ou muito lucidamente
rejeitaram o que era saudável, bonito e lúdico, por frustrações interiores, ao qual hoje
ainda somos reprimidos por interpretações
tendenciosas e que jamais serão reformuladas por acarretar perdas de milhões de
rebanhos nas igrejas.
Não quero entrar na seara religiosa, mas
ao mesmo tempo fico a pensar como somos e fomos manipulados até o presente
momento por dogmas construídos pela
mente humana, de forma ardilosa e conveniente para angariar benefícios escusos.
Excluindo a mulher, colocando-a em situação de inferioridade, em uma condição
não verdadeira, que até a presente data
ainda é condicionada a empregos inferiores, com salários mais baixos, sofrendo
toda a violência possível e imaginável por
seus companheiros, muitas vezes levadas
a condições humilhantes, resumidas em
coisas, desmerecidas em sua sexualidade,

mulher
em desvalorização do seu corpo e interior,
simplesmente por ser mulher...
Parte da solução está em nós mesmos,
em não aceitar qualquer coisa para nossas
vidas, para realizações de nossos objetivos,
sermos mais firmes em nossas decisões,
sabermos nos colocar perante a vida como
merecedoras de todo o bem e sorte neste
mundo, principalmente as que estão mais
excluídas, a que tem deficiência, negra e
pobre, porque estas, não tem condições,
quase nenhuma, de alcançar seus direitos,
sua cidadania, por diversas situações que
dificultam e limitam sua vivência social.
Caminharmos firmes nesta estrada
esburacada e de areia movediça para a
mulher com deficiência é uma aventura,
descobertas interiores, colocar a mochila
nas costas sem se importar onde e como
chegarão, as condições serão providas para
essa descoberta de nossa beleza, papel
social e principalmente nosso potencial sexual, pois é um direito humano que todas
temos, mesmo que alguns digam que não,
diremos SIM bem alto e forte para que todo
o planeta nos ouçam e nos respeitem...
Até nosso próximo encontro !!!

Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP,
Presidente-fundadora da
Ong “ESSAS MULHERES”,
Idealizadora da Assessoria de Direitos Humanos
- ADH Orienta- ção e Capacitação LTDA,
Ex-presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CEAPcD/SP
2007/2009, ex - apresentadora do Programa
Diversidade Atual no canal 30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de São José do Rio Preto/SP
2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre
Sexualidade da Pessoa com Deficiência do
NIS – Núcleo de Inclusão Social da UNORP,
Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com
Deficiência na REATECH 2010 a 2015, co-realizadora do I Encontro Nacional de Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência
em 2012, capacitadora e palestrante sobre
Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social da
Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da
Agência Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
Blog/site:
w w w. m a r c i a g o r i . n e t
ou
Site: www.essasmulheres.org

notas
Parques de diversões e centros de compra
Está em tramitação no
Senado um projeto (PLS
328/2011) que dispõe sobre a instalação de, no mínimo, 5 % de brinquedos
e equipamentos adaptados
a pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, em
parques de diversões e centros de compras. A autoria
é do senador Vital do Rêgo
(PMDB/PB), mas a proposta original tinha como objetivo a instalação apenas em shopping centers. A
Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto em fevereiro, na forma
de um substitutivo. De acordo com o relator Douglas Cintra (PTB/PE), é de
interesse público a criação de mecanismos de inclusão social das crianças com
deficiência, muitas vezes impedidas de participar de brincadeiras e diversões
nos equipamentos existentes. Além disso, Cintra destacou que a Lei de Acessibilidade já prevê a obrigação mínima de 5 % de brinquedos e equipamentos
para pessoas com deficiência nos parques de diversão. Entretanto, o substitutivo adotado estende a obrigatoriedade para os centros de compras. O projeto
também será apreciado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) em decisão terminativa e, se aprovado, terá encaminhamento
para a Câmara dos Deputados.

Conselho Estadual Paulista tem novos comandantes
A cerimônia de posse do
CEAPcD - Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, gestão
2016/2018, foi em 22 de
março último, na Secretaria
de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de
São Paulo. A presidente da
Gestão anterior do CEAPcD,
Maria Gorete Cortez de Assis, falou em seu discurso sobre a importância da
interlocução entre as pessoas com deficiência e o poder público e discorreu
sobre os pontos necessários para essa nova gestão. Entre os conselheiros eleitos
estão representantes de conselhos municipais e associações, como: Maria Alice
Duarte Pereira, Cilso Aparecido Costa Lima, Valdireny de Mira da Silva, Camila
Camargo Todam Marocolo, Nilson Garcez, Márcia Pereira da Silva, Maria Gorete
Cortez de Assis, Ariane Queiroz de Sá, Mauro Antonio da Silva Filho, Vera Lucia
Muller Bertoli, Benedito Aparecido da Silva, Gabriela de Oliveira Xavier, Regina
Célia Pereira, entre outros. Também fazem parte do Conselho representantes
governamentais, do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo.
A lista completa com os novos conselheiros, pode ser conferida no site:
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.
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raras

por Karolina Cordeiro

A voz dos raros

N

o último dia do mês de
fevereiro é celebrado o
Dia Mundial das Doenças
Raras. Como estamos em
um ano bissexto, a data foi
comemorada dia 29. O tema deste ano
- “Voz do Paciente” - visou reconhecer o
papel crucial dos pacientes em expressar
suas necessidades e instigar a mudança,
melhorando suas próprias vidas e as de
suas famílias e cuidadores. Designam-se
por doenças raras aquelas que afetam
um pequeno número de pessoas quando
comparado com a população em geral e
são levantadas questões específicas relativas à sua raridade.
O objetivo deste dia é sensibilizar os
gestores públicos para a necessidade da
urgência em se investir na pesquisa, no
diagnóstico e acesso a medicamentos,
bem como na reabilitação, inclusão escolar, acessibilidade e qualidade de vida
através do esporte, artes e cultura.
Visa também abranger a todos, convidando aqueles que não possuem doenças raras ou mesmo não conhecem ninguém que possui, para que se juntem ao
grupo dessas pessoas a fim de conhecer
mais sobre o assunto para poder conviver
com quem passa por essa situação.
As doenças raras são doenças crônicas, graves e degenerativas que colocam
em risco a vida dos doentes. Garantir qualidade de vida aos pacientes, adaptações,
cidadania, acessibilidade nas cidades, é
de fundamental importância para garantir
a saúde e prolongamento de vida para
quem possui uma doença rara.

Em Uberlândia/MG, a data foi comemorada com discussões sobre o tema de
2016, “A Voz dos Raros”, e celebrada pela
aprovação do Projeto de Lei que instituiu
dia 29 como sendo o Dia Municipal das
Doenças Raras na cidade.
O evento aconteceu na Câmara Municipal, contando com o apoio da Superintendência da Pessoa com Deficiência.
Palestras e apresentação cultural marcaram o dia. O Pedro Cordeiro, meu filho
de 9 anos, que possui uma síndrome
genética raríssima - o Aicardi Goutieres
- apresentou com as irmãs, Ana Júlia,
de onze e Giovana de seis anos, uma

dança inclusiva, demostrando que o afeto
e união podem substituir a dor das limitações motoras.
O olhar delas para ele naquele momento onde se discutia “A Voz dos Raros” (Pedro não fala verbalmente) serviu
de reflexão para todos que ali estavam.
A mensagem foi: “não desisto de você.
Estamos juntos nessa jornada, com força
e energia”. Porque o mais importante é a
sensação de ser amado. O mais importante é saber que algo está sendo feito.
Levar essas discussões para as cidades
é essencial pois assim podemos cobrar
políticas públicas e também um Cadastro Municipal das Famílias que possuem
doenças raras para que seja feito, em
cada uma, um Centro de Referências
sobre o tema.
O acolhimento, a orientação quanto
à inclusão escolar, ao acesso a projetos
culturais revelam a autoestima dessas famílias, que poderão viver mais confiantes
num futuro melhor. Sair do casulo, dando
voz aos raros, é buscar pelos direitos para
quem nos é valioso com sua presença
nesse mundo.

Karolina Cordeiro
é geógrafa, corredora do Angel Hair Team e
coordenadora do Movimento: Eu Respeito As
Vagas e Você ?

por Celise Melo (Celelê)

música e arte

Som, Luz e Fotografia
na Vida de Renato

R

enato C. Bistafa tem 25 anos, nasceu em São Paulo,
tem Síndrome de Down e quando era bebê iniciou
o Programa de Estimulação Precoce por orientação
de seu médico, Dr. Zan Mustacchi. Frequentou a
clínica da fisioterapeuta alemã Ely Klog, onde fazia
sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e
hidroterapia.
Renato nasceu com uma hipotonia bem acentuada (tônus muscular fraco) e só conseguiu caminhar
aos 2 anos e 7 meses de idade.
Sua mãe, Maria de Lourdes, ficou
perdida quando soube que ele era
Down, mas lembrou que antes de
se casar foi convidada pela irmã
psicóloga a participar de uma festa
junina numa APAE em Suzano/SP,
e ali percebeu como as pessoas Downs eram alegres. Essa lembrança
lhe deu muita força para enfrentar tudo. Lourdes e o marido Silvio
aceitaram o filho de coração aberto e foram à luta, dando-lhe muito
amor, com o apoio total de toda a família. Desde pequeno, faziam
muitas viagens, idas a parques, teatro e cinema.
Ele frequentou a pré-escola Piccolino, onde eu era professora
de música e tive a felicidade de conhecê-lo. Com aulas particulares de musicoterapia, passei a lhe ensinar canto, ritmo, a tocar
instrumentos e iniciação teatral e seu desenvolvimento foi ainda
mais constante.
Seu gosto pelo teatro iniciou cedo, com idas frequentes com
amigos e primos aos shows da Celelê. Ele adorava ficar na sala de projeção querendo aprender a mexer na mesa de iluminação e no som.
Aos 18 anos, iniciou o teatro musical na Oficina dos Menestreis
e há 7 anos faz parte do Projeto UP. Seu maior sonho é fazer um
curso de iluminação e trabalhar em teatros. Terminou o ensino
médio e atualmente faz curso de fotografia com a Galera do Click,
Gastronomia com os Chefs Especiais e Oficinas de Percussão.
É muito comunicativo, namora Rafaella há 2 anos e esse relacionamento só aumentou a sua autoestima. Tem adoração pelas
artes em geral e seu hobby, além da música, é fotografar e viajar
para conhecer lugares e pessoas novas.
Celise Melo (Celelê) é cantora,
compositora, musicoterapeuta, professora
de música, atriz, escritora e é sucesso de
público e crítica há 23 anos.
Site: www.celeleeamigos.com.br
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br
Fan Page Facebook/celeleoficial
Facebook/celele.talili
Vídeos Youtube/celeleeamigos

por Samara Del Monte

mais eficiente

Banheiro Feminino
ou Masculino ?
Eis a questão !

O

s banheiros públicos são um problema para as
pessoas com deficiência e seus acompanhantes
do sexo oposto. Ainda é uma realidade encontrarmos estabelecimentos sem que haja um banheiro
adaptado e exclusivo para pessoas com deficiência
e/ou com mobilidade reduzida. Quando eles não existem ou
quando estão dentro do banheiro feminino ou masculino, difícil
saber qual usar.
Lourdes Moura, mãe de Luciano Moura, 28 anos, que tem
paralisia cerebral, o leva em banheiro masculino e pede para
alguém verificar se não tem alguém dentro, caso negativo, solicita
para não deixarem ninguém entrar neste período em que eles
estiverem usando.
Já a Gladis Henriques, mãe de Vitor Rosa Henriques, 34 anos,
o leva no banheiro feminino. “Eu já expliquei a ele que é mais fácil
eu levá-lo no feminino do que eu entrar num banheiro masculino.
Peço licença, explico para as pessoas e entro com ele. É muito
engraçado ! Ele baixa o boné e esconde o rosto”, conta a mãe.
Solange Teixeira, mãe de Caio Henrique, 33 anos, fala uma
realidade: “em qualquer um dos dois banheiros, sempre tenho
que pedir para ficar alguém na porta, para não entrar ninguém, e
antes preciso ver se tem alguém lá dentro. Sempre é um constrangimento”, conta.
“Já houve situação em que não tinha banheiro adaptado no
estabelecimento, só existia um banheiro minúsculo para ambos
os sexos, fomos obrigados a sair do estabelecimento para evitar
constrangimento”, desabafa Lourdes Moura.
Não são os acompanhantes ou as pessoas com deficiência
que devem passar por constrangimento. Já é tempo dos estabelecimentos cumprirem a lei federal Nº 10.098 de 19/12/2000.
Não é favor... é obrigação tornarem os banheiros acessíveis
a todos.
Samara Andresa Del Monte
é jornalista, idealizadora da Revista
Mais dEficiente, tem paralisia cerebral, é
cadeirante, se comunica com símbolos
bliss e escreve no computador usando
capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com
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ponto de vista

por Suely Carvalho de Sá Yanez

Falhas na comunicação:
alguns exemplos...

O

objetivo deste artigo não
é um estudo aprofundado nessa área da comunicação, mas abordar alguns aspectos importantes que podem influenciar no dia a dia
de uma reabilitação ou relacionamentos.
Certa vez fui marcar minha presença
- relógio de ponto - em uma Instituição
de Reabilitação. Para isso, era necessário
atravessar uma sala de espera - em que
ficavam muitas pessoas com deficiência
visual aguardando a hora do início das
atividades - e um pátio longo. Passei
rapidamente pela sala dizendo um “boa
tarde” geral, atravessei o pátio, marquei
minha presença e retornei já na hora do
início dos atendimentos.
Por aproximadamente duas semanas
observei que um dos integrantes do Programa de Reabilitação estava cabisbaixo,
tristonho e com poucas palavras, sendo
que era (e é) uma pessoa bastante alegre e comunicativa. Como ele estava
com uma pessoa da família enferma,
logo imaginei como sendo esse o fator
responsável por esse comportamento.
Na primeira oportunidade, perguntei
a ele como estava. Percebi o rosto franzido, mas não imaginava o que realmente
estava acontecendo. Porém, a revelação
chegou... Naquele dia em que passei
rapidamente para marcar presença no
relógio de ponto e dei um “boa tarde”
geral, ele interpretou que eu estava brava com ele por não tê-lo cumprimentado
pessoalmente ou dizendo seu nome,
ficando profundamente magoado com
isso (por dias !), imaginando o que ele
poderia ter feito de errado.
Sim, ele era bastante melindroso e sensível, com muitos processos de rejeição e
baixa autoestima, mas algo na comunicação
precisaria ser entendida e compreendida.

Após conversarmos e esclarecermos
toda a situação, foi possível um aprendizado para ambas as partes. Para ele,
foi importante reconhecer a necessidade
de se ter cuidado com interpretações
precipitadas e trabalhar seus pontos
frágeis, mas foi também um alerta, pois
na deficiência visual algumas perdas na
comunicação podem até ser ‘aparentemente sutis’, mas podem fazer muita
diferença no dia a dia e em um processo
terapêutico. Não sabemos tudo o que
a outra pessoa espera de nós como
também nem sempre corresponderemos todas as expectativas, mas alguns
cuidados são importantes.
Perdas na comunicação do olhar
podem gerar alguns desconfortos na
comunicação geral além do que imaginamos. A partir dessa situação, podemos
perceber que em ambientes com outras
pessoas são importantes algumas atitudes. Como exemplo... Se não tivermos a
visão e no ambiente em que estivermos

chegar uma pessoa querida nossa e essa
pessoa não citar nenhum nome, é provável que não nos sentiremos incluídos
na conversa ou interpretaremos que não
fomos vistos por ela ou que a pessoa
nos viu, mas que não quer falar conosco.
Porém, é diferente quando enxergamos. De longe é possível acenar, mandar
um beijo ou dar uma piscada. Por não ter
essa comunicação visual, a interpretação
da falta de um “oi” específico pode gerar
desconfortos. Nem todos podem se sentir incluídos em um “oi” geral. Por isso,
nesse caso citado, ao ter passado rapidamente pelo ambiente cheio de pessoas
com deficiência visual, seria interessante
se eu tivesse informado sobre a correria
ou que voltaria com calma depois.
Parece sem valor, mas é importante
cumprimentar cada um especificamente,
como: “Oi, João !”, “Oi, Mônica !”, “Oi,
Rodrigo !”, “Oi, Patrícia !” ...
Se alguém se sente valorizado em
ser chamado pelo nome, por que não

ponto de vista

Câmara dos Deputados lança Frente para Doenças Raras
A Frente Parlamentar de Doenças Raras reúne 200 deputados federais e foi lançada em 30 de março. O presidente é Diego Garcia (PHS-PR), autor do projeto de lei (PL
2654/15) que pretende incluir as despesas com aquisição
de medicamentos para essas doenças na lista das possibilidades para deduções do imposto de renda. Para ele, o custo
dos remédios é um dos maiores problemas enfrentados, ao
lado das dificuldades de diagnóstico e acesso a tratamentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é
considerada rara a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos,
ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Calcula-se que existam no país cerca de 13
milhões desses pacientes. De acordo com Garcia, um dos objetivos da Frente é
propor novas medidas legislativas para melhorar a assistência e qualidade de vida.
Como uma de suas primeiras medidas, o grupo pretende promover seminários nos
estados para debater o problema.

ERRATAS
1 - Na edição Nº 108 – janeiro/fevereiro – da
Revista Reação, na entrevista da página 6, com
Billy Saga, alguns nomes de pessoas citadas foram
grafados erroneamente. A grafia correta é: Willian
Coelho; Guilherme Rocha - o Guizaum; Lúcia
Salomão - a Luka.
2 - Na mesma edição – Nº 108 – na matéria
sobre o lançamento de livros – Cultura (pág. 60)
– a foto da autora de “História de Missy – uma
história de amor”, Izabella Menicucci Badra, foi
colocada erroneamente. E na mesma matéria,
a foto da autora do livro “Diversos Íntimos”,
Bárbara Coufal, também. As fotos das respectivas pessoas são essas a seguir.
Foto: Victoria Barros

chamá-lo pelo nome ou até pelo
nome completo, se for necessário ?
Devemos ir além... Temos “obrigação”
de sermos entendidos ?
Não. É muito mais ! É termos interesse, respeito, consideração, sabedoria, discernimento das necessidades
do outro, amor... O que pode não ser
importante para um, pode ser muito
importante para outro. Refletirmos
como o outro pode pensar é sempre
um exercício positivo para termos uma
ideia mais aproximada se a comunicação estará sendo clara e efetiva.
Comunicação não é apenas o que
falamos ou fazemos. Comunicação
é o que o outro entende. Esse é um
princípio da Comunicação. Podemos
fazer ou falar muitas coisas, mas, mesmo assim, podemos não estar sendo
entendidos. Temos que saber o que
o outro entendeu.
Em todo o processo de Reabilitação
ou liderança, é importante conhecermos com quem estamos lidando, qual
o público. Por exemplo... uma conversa com uma pessoa adulta é diferente
de uma conversa com um adolescente. Devemos procurar saber como nos
comunicar de acordo com quem for
nos ouvir. Isso é fundamental para o
processo de uma Reabilitação, em um
ambiente social, de trabalho, escola,
empresas, comunidades ou outros
locais com pessoas com deficiência
visual, sendo importante também para
qualquer relacionamento.
Enfim... Fazermos com os outros
o que gostaríamos que fizessem conosco - é também um Princípio de
sucesso !

notas

Bárbara Coufal
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.

Izabella Menicucci

3 - Na página 80 – Caderno de Acessibilidade – a foto do texto “Projeto quer tornar
parques acessíveis”, não se refere aos parques públicos, objetos do projeto mencionado.
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aconselhamento

por Celia Buratto

Tudo pronto: o grande
dia chegou !!!

A

penas para relembrar
alguns pontos de destaque da coleção sobre
Gestação de PcD que
tratamos aqui nas últimas edições, vamos reforçar itens
fundamentais, para que a sua ida para
a Maternidade transcorra calma e em
ordem:
1 – Documentação da Mãe, do
Marido (Identidade, CPF, Carta de Encaminhamento do Médico, Talão de
Cheques, cartão do Banco e de crédito
para qualquer emergência, tudo isso
deverá estar em lugar de fácil acesso.
Saber itinerário de Metrô, ônibus etc.,
caminho e tempo da residência até a
maternidade... enfim) tudo isso deverá
estar pronto, para que ao chegar a hora
de ir, tanto a Gestante como o marido
ou companheiro, ou a pessoa que a
acompanhará, saibam onde estão e
para onde vão.
2 – A mala da “Mãezinha” já deverá
estar pronta 15 dias antes, sempre
conferindo se faltam detalhes.
3 – A malinha do Bebê, também
deverá no mesmo prazo, estar completa, com seu enxovalzinho, lembrando
sempre que este não deverá ser com
muitas peças, pois hoje em um parto
normal, a parturiente fica até 48 hs,
pós parto, tanto a mãe, como o bebê
deverão levar apenas o necessário.
4 - Quanto as lembrancinhas que
hoje usa-se muito, não devem ser algo
que cause preocupação, esta poderá
ser, desde um cartãozinho de agradecimento até algo que você e seu

marido resolvam, pois é um momento
somente dos pais.
5 - Em casa já deverá estar pronto
para a volta ao lar, todo aparato, como:
mamadeiras, chuca-chuca para água
ou chá, chupetas guardanapos, copos,
garrafa de água etc. Isso vai a gosto
da “agora mãezinha”. Assim também,
deverá estar tudo em lugar fácil: as
pomadas, cremes, gases, fraldas, sapatinhos de lã ou de tecido, conforme
a época.
6 – Quanto à alimentação da mamãe, esta deverá ser nutritiva e que traga ao seu organismo, forças para uma
recuperação rápida e saudável. Beba
bastante água, frutas, purês, verduras,
arroz, feijão, sopas etc... Tudo deverá
ser preparado normalmente (evitando

excesso de sal e muita gordura), pois a
mãezinha não está doente e sim apenas ganhou seu tão esperado bebê !!!
Cremos assim, ter passado mais um
lembrete, para que tudo ocorra com
alegria e muita felicidade, que esse
momento tão desejado realizou.
Parabéns Mãezinha e Paizinho, que
todos sejam muito felizes com as bênçãos de Deus Todo Poderoso !
Um grande beijo !

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.
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ABRIDEF articula ações para melhoria
das condições do setor de produtos e
serviços de Tecnologia Assistiva
para as pessoas com deficiência !
Ações desenvolvidas em Brasília/DF garantiram o acesso da
instituição aos debates sobre melhorias no texto da LBI – Lei
Brasileira da Inclusão, bem como aumentaram o diálogo com
reguladores e formuladores de políticas públicas para o setor

R

epresentantes da ABRIDEF - Associação
Brasileira das Indústrias e Revendedores
de Produtos e Serviços para Pessoas com
Deficiência estiveram em Brasília/DF nos
últimos dias 15 e 16 de março, quando
puderam defender pautas de interesse de

seus associados, de interesse de todo setor produtivo e das
pessoas com deficiência junto a interlocutores dos Poderes
Executivo e Legislativo.
Estiveram presentes nas agendas na Capital Federal, o
presidente da entidade Rodrigo Rosso e a diretora de Marketing e Eventos, Monica Cavenaghi, além de Vítor Oliveira,
diretor da Pulso Público, que assessora a ABRIDEF em sua
estratégia de relações governamentais.
Os principais objetivos da viagem foram alcançados,
destacando-se a ampliação do capital político da instituição

clusão Social (SECIS), do Ministério de Ciência, Tecnologia

e a articulação estratégica para a busca de melhorias na

e Inovação (MCTI), e da Secretaria Nacional de Promoção

oferta de Tecnologia Assistiva, junto a interlocutores rele-

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SPD) da Secretaria

vantes para a defesa dos direitos da pessoa com deficiên-

de Direitos Humanos (SDH) do Ministério das Mulheres, da

cia no Poder Legislativo.

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH).

Ademais, a ABRIDEF teve a oportunidade de promover

O grupo também visitou vários deputados federais e

o estreitamento junto a tomadores de decisão e formula-

suas equipes, como Otávio Leite e Mara Gabrilli, entre

dores de políticas públicas no âmbito do Executivo, com

outros. Além de senadores, como Paulo Paim, relator do

destaque para a Secretaria de Ciência e Tecnologia para In-

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que originou a LBI.
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Também merece destaque a reunião dos representantes
da entidade com dirigentes na sede da APEX Brasil, onde
a parceria já firmada anteriormente foi fortalecida e já terá
frutos para os associados ainda neste primeiro semestre e
junto das Paralimpíadas Rio 2016.

A diretoria da ABRIDEF também acertou, com a depu-

Logo no primeiro dia em Brasília/DF, foi realizada uma

tada Mara Gabrilli (PSDB/SP) e o deputado Otávio Leite

reunião sequencial a outras já ocorridas no ano passado,

(PSDB/RJ), a intensificação da troca de informações técni-

junto à diretoria na sede do Banco do Brasil, sobre o futuro

cas, para a promoção de estratégias que visem a melhoria

e a reformulação da linha BB Crédito Acessibilidade, resul-

do ambiente regulatório e dos incentivos para o setor. Al-

tante do Programa Viver Sem Limite. Nesse processo, estão

gumas ações já estão em curso e, em breve, os associados

participando juntas a ABRIDEF e a ABOTEC, que firmaram

deverão ser chamados a dar suas contribuições.

um protocolo de intenções e parceria com o banco, traçan-

Além disso, os representantes da ABRIDEF receberam

do juntos estratégias para a melhoria e segurança dessa

a indicação de que o grupo interministerial de Tecnolo-

importante linha de crédito.

gia Assistiva, coordenado pelo MCTI, já discute a produção

Resultados

do decreto que concretizará o Plano Específico de Medidas para o setor, conforme disposto pelo artigo 75 da LBI.

Foram três dias muito intensos e cheios de compromis-

Ademais, a diretoria recebeu o convite de colaborar com

sos, encontros e reuniões em Brasília/DF, e como resultados

a SECIS/MCTI na atualização do Catálogo de Tecnologia

diretos desta ação, a ABRIDEF comemora alguns feitos. A en-

Assistiva já existente, mas muito defasado em relação à

tidade já passou a tomar parte nas discussões sobre a Lei Bra-

realidade do mercado.

sileira de Inclusão no poder legislativo lideradas pelo mandato

Outra importante ação desenvolvida na Capital Federal

do senador Paulo Paim (PT/RS), presidente da Comissão de

foi a aproximação com a APEX BRASIL, com vistas à capa-

Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado

citação e desenvolvimento do setor para a exportação. A

Federal, que terão calendário importante em 2016. Passou a

agência recentemente passou a tratar a Tecnologia Assisti-

atuar no fornecimento de sugestões para alterações no texto

va em suas metas estratégicas, colocando à disposição da

da LBI, de modo a aperfeiçoar dispositivos que digam respeito

ABRIDEF suas plataformas para desenvolvimento do setor.

ao uso e à oferta de Tecnologia Assistiva. As alterações na LBI

A visita foi extremamente proveitosa, mesmo com o mo-

deverão ser promovidas por meio de um novo Projeto de Lei

mento político conturbado pelo que passa nosso País, os

do Senado, a ser apresentado em breve.

contatos foram feitos, os relacionamentos foram estreitados
e fortalecidos, o setor está sendo visto,
reconhecido e respeitado. E a ABRIDEF
cada vez mais se fortalece junto ao governo como a entidade representativa do
setor, forte e decisiva, além de apoio e
suporte técnico e mercadológico para os
nossos governantes em suas decisões.
A entidade trouxe de Brasília/DF muito
trabalho e conta agora com o empenho de
toda a diretoria e dos seus associados para
poder conduzir as demandas necessárias
para a melhoria do setor e da qualidade
de vida de milhões de brasileiros com
deficiência.
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por Wiliam Machado

Acessibilidade e Mobilidade
Urbana na Cidade Olímpica:
Do desconforto aos constrangimentos desnecessários

A

s condições de mobilidade
urbana e acessibilidade disponíveis na Cidade do Rio
de Janeiro, quase às vésperas da abertura dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos 2016, lamentavelmente, não oferecem aos atletas, público, familiares e acompanhantes de pessoas
com deficiência, menores perspectivas de
satisfação em participar desse evento tão
representativo na história da humanidade. Sabe-se que a escolha da cidade sede
olímpica é definida em solenidade pública,
amplamente divulgada pela mídia internacional, momento em que autoridades políticas e empresariais da vencedora, assumem
compromisso de receber as pessoas com
estrutura urbanística e de acessibilidade
compatíveis ao que se pressupõe civilizável.
Não caso brasileiro, não foi diferente,
nossas autoridades políticas e empresários
das áreas afins à realização do evento, não
apenas apresentaram projetos faraônicos,
como deliraram com devaneios megalomaníacos, como os manifestados por ocasião
da (des)organização e fiasco da Copa do
Mundo de Futebol de 2014, realizada no
nosso País. Sobremodo distantes das precárias condições de transporte público na
cidade do Rio de Janeiro, por conveniência
e valendo-se do conforto de seu carros
oficiais, não fazem ideia do desgaste diário
a que fica exposta sua população. Por isso,
não conseguem imaginar como nossos
visitantes sofrerão, sem pontualidade, conforto, bem estar e segurança, disponíveis
no sistema de transporte de massa de seus
países.
Pessoas com mobilidade reduzida, deficiência física, cadeirantes e demais pessoas com deficiência que chegarão para
o evento, terão de enfrentar barreiras ar-

quitetônicas, comunicacionais, atitudinais,
resultantes de projetos mal elaborados, ou
que tiveram reduzidos seus orçamentos,
devido aos desvios para pagamento de
propinas e toda sorte de corrupção. Muitas
são as manchetes televisivas denunciando irregularidades nas perigosas rampas
de acesso aos estádios, arenas, ginásios,
centros esportivos, construídas em desacordo com normas técnicas da ABNT 9050.
Afinal, de que servem normas técnicas de
acessibilidade, sem que sejam aplicadas
na prática, constem rigorosamente dos
projetos e estejam visíveis nos resultados
objetivos das construções.
Coloque-se no lugar do turista com deficiência, cadeirante, impedido de transitar
com autonomia nas calçadas próximas aos
monumentos e pontos turísticos da cidade,
posto que as rodas dianteiras da cadeira
ficam presas nos espaços entre um e outro
lance de calçada. Imagine o constrangimento do cadeirante, cego, ou pessoa com
mobilidade reduzida que queira embarcar
em vagão de metrô, em estações com
plataformas desniveladas, além do inconsequente uso das áreas reservadas para
cadeirantes, por usuários sem deficiência.

Como embarcar em e stações sem elevador que os conduzam com segurança aos
pisos superiores ou inferiores de acesso às
áreas de embarque.
Constrangimentos desnecessários passarão muitos visitantes usuários de cadeiras
de rodas, nas frustrantes tentativas de embarcar nos nossos ônibus, cuja plataforma
vertical esteja emperrada, inoperante. Sem
falar no mau humor, indiferença, expressadas pelos condutores e auxiliares do
coletivo.
O sentimento de exclusão dos visitantes
cegos diante dos diversos equipamentos
que transmitirão dos jogos, sem utilizar
de recursos de audiodescrição. Da mesma forma excluídos, os surdos brasileiros
diante dos mesmos equipamentos sem
contar com janelas de tradução simultânea em Libras, pois que aos estrangeiros
caberiam recursos e investimentos mais
robustos, suficientes para viabilizar acesso
aos códigos específicos da língua de sinais
vigente em seus países. A menos que se
tente minorar barreiras comunicacionais e
se recorra à startup desenvolvida por alunos do curso de ciências da computação
da Universidade Federal de Pernambuco,
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aprimorada pela ProDeaf, que traduz texto
e voz para línguas de sinais brasileira e
americana, português e inglês, disponíveis
para smartphones Androide.
Nossa rede hoteleira, via de regra, desprovida de acomodações acessíveis para
cadeirantes e pessoas com mobilidade
reduzida, sempre nos causa desconforto,
frustração, indignação. Muitas vezes valendo-se de improvisações que mais dificultam
que facilitam acesso aos banheiros, desde
que para apenas higiene oral, evacuar ou
banho de asperção. São as instalações de
acessibilidade da rede hoteleira que mais
fogem ao recomendado pela NBR 9050
ABNT, embora seus projetos de engenharia e arquitetura contemplem tais normas,
mas, a fiscalização é substancialmente ineficaz na avaliação dos critérios para liberação
e autorização de funcionamento dessas
instalações.
No âmbito da mobilidade urbana, vexame anunciado que bem pode ser evitado
através da instalação de dispositivos táteis
com sinalização em braile, para que os
cegos alcancem com segurança e não fiquem desorientados nos estádios, arenas,
entre outros ambientes. Mais difícil, porém,
evitar desgastes dos visitantes cegos que se
aventurarem atravessar nossas ruas, avenidas, sem sinalizadores sonoros, ou, mesmo
circulando em áreas internas dos hotéis,
bares, restaurantes, desprovidos de recursos de acessibilidade tátil comunicacional.
Já que nossas representações políticas e
empresariais não fizeram o dever de casa,
e, diga-se de passagem, falharam feio, e
muitos recursos desceram pelos ralos da
corrupção, resta a esperança de que grupos
voluntários oriundos das diferentes partes desse imenso Brasil, se apresentem
dispostos a demonstrar nossa grandeza,
acolhendo a todos com a receptividade,
cordialidade, fraternidade e deferência, que
nos caracteriza povo hospedeiro.
Wiliam Machado é cadeirante, professor/doutor
- RN, MsN, Ph.D da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro
E-mail:
wilmachado@uol.com.br

Rio de Janeiro terá
primeiro ponto de
ônibus acessível

A

novidade deverá ser instalada ainda neste primeiro
semestre no Porto Maravilha, área revitalizada da
cidade do Rio de Janeiro/
RJ, e será um dos legados das Olimpíadas e Paralimpíadas. Pessoas cegas
poderão serão avisadas da aproximação dos ônibus. O projeto Viibus (sigla para Visually Impaired Intelligente
Bus Stop, ou “Ponto de Ônibus Inteligente para Deficientes Visuais”) é de
Douglas Toledo, formado em Engenharia de Telecomunicação na PUC Campinas, em 2013.
A ideia foi desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que
acabou vencendo como o melhor TCC
da Universidade no ano seguinte. Ele começou a desenvolver o projeto comercial em uma “startup” que ficou entre
as cinco finalistas do Desafio
Cisco de Inovação
Urbana em 2015, uma
competição aberta a
empreendedores e
desenvolvedores de
todo o Brasil. Foi por
causa dessa iniciativa
que o projeto sairá do
papel.
Toledo não tinha nenhuma
aproximação com pessoas com
deficiência visual. Estudava em
Campinas/SP, morava em Itatiba/
SP, cidades próximas da capital paulista, e fazia o trajeto diariamente entre
sua casa e a universidade, de ônibus.
Ele começou a observar uma senhora
cega que embarcava todas as semanas
e ficou pensando nas dificuldades dela

para identificar a aproximação do veículo
e seu acesso. “Percebi como havia uma
necessidade não atendida de um sistema inteligente que auxiliasse as pessoas
com deficiência visual que precisam pegar um ônibus”, lembra Toledo.
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que elas enfrentam no transporte público. Muitas vezes pedem a minha ajuda
para embarcar em uma linha de ônibus
desejada e até eu encontro dificuldades
na abordagem dos ônibus. O ViiBus de
hoje é um projeto bem diferente do TCC,
ele foi melhorado com base nas interações que tivemos com eles, sabemos do
potencial do projeto e como ele pode
ajudá-los. Pretendemos continuar desenvolvendo projetos que ajudem na inclusão
de pessoas com deficiência, já estamos
idealizando novos produtos e, em breve,
anunciaremos mais novidades”, finaliza.
Mais detalhes podem ser conhecidos em
http://viibus.com.br/.

O Viibus integra ponto de ônibus, passageiro e veículo. O usuário é informado
pelo ponto que se aproxima um coletivo da linha que ele precisa, enquanto o
motorista do ônibus é comunicado que
há um passageiro com deficiência visual esperando. No ponto é instalado um
painel de seleção das linhas em braile.
Além disso, é colocada uma base fixa de
comunicação sem fio que detecta a aproximação do ônibus em um determinado
raio de distância, que pode ser ajustado
de acordo com a velocidade permitida
na via. Uma vez que o ônibus chega até
o ponto, a pessoa recebe uma notificação
sonora para que possa fazer o embarque.
O equipamento se comunica na mesma
frequência usada pelos celulares com um
sistema similar que fica dentro do ônibus
da linha escolhida no painel. O modelo
não depende da conexão com a internet,
pois isso limita as áreas onde o Viibus
poderia ser instalado. “Em nossas conversas com pessoas com deficiência visual
escutamos muito a palavra ‘autonomia’
e, por isso, acreditamos que esta seja a
principal vantagem de utilização do ViiBus.
Outra vantagem é que o equipamento
pode ser utilizado por outras pessoas com
mobilidade reduzida como cadeirantes,
idosos, gestantes, mães com criança de
colo ou carrinhos de bebê, entre muitos

outros. Também há possibilidade do sistema informar via voz quais ônibus estão
se aproximando para todos da parada do
ônibus”, explica Toledo.
Ainda não há um preço definido para o
sistema, no início de março deste ano a
empresa começou a trabalhar nessa questão e o projeto ainda não foi apresentado
para possíveis investidores. Toledo acredita
que com o funcionamento no Porto Maravilha possibilitado pelo Desafio Cisco,
outras cidades poderão se interessar na
instalação do equipamento.
“A parceria entre ViiBus e o Centro de
Inovação Cisco está sendo excelente,
devido ao processo de aceleração que
estamos recebendo e a integração da solução com toda a infraestrutura de cidades
inteligentes que a Cisco está instalando na
região. Acreditamos que o Porto Maravilha
será um legado das Olimpíadas e Paralimpíadas como uma área modelo para
cidades inteligentes e humanas. Estamos
muito felizes por fazer parte dessa transformação e a oportunidade de continuar
mostrando para o Brasil e para o mundo
este projeto”, afirma o criador.
Para ele, está sendo muito importante
trabalhar com esse público: “Depois do
Desafio Cisco de Inovação Urbana, passei
a ter maior contato com pessoas com
deficiência visual e sei das dificuldades

por Luciene Gomes
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Andando pela cidade:
a importância dos sentidos

nteragir com a cidade é fazer uso
dos sentidos do corpo humano o
tempo todo, embora nem sempre
prestemos atenção na importância
deles. Mas quando um nos falta...
ahhhhh... como faz diferença. Falar sobre
isso reflete um momento de maturidade
de uma pessoa que é tetraplégica há exatos 18 anos.
A minha lesão medular ocorreu nas vértebras C3 E C4 e, no meu caso, grande
parte do corpo foi comprometida com
perdas que vão além dos movimentos:
convivo com a falta de sensibilidade em
quase toda a sua extensão. Mas onde
sinto, sinto intensamente, adoro o sol
aquecendo minha pele ou o vento e a
água suavizando o calor em um dia quente, adoro sentir texturas diferentes ou as
mesmas de sempre e sentir as lágrimas
escorrerem pelo rosto seja de tristeza ou
por chorar de tanto rir. Pode parecer bobagem, mas essas pequenas coisas me
fazem perceber que estou viva e que há
prazeres imensuráveis de serem sentidos
pelo corpo humano. Muitas pessoas não
sabem que a lesão medular pode provocar
a falta de sensibilidade, e muitos quando
“descobrem”, normalmente falam: “Que
bom pelo menos você não sente dor”.
Confesso, em alguns momentos acho
bom não sentir dor, injeção, depilação (rs),
mas entendi que ela é um importante alerta de que algo está errado. Pela ausência
dela, só percebo que alguma coisa não
está bem quando é perceptível aos olhos,
e como nem sempre é, o que poderia ser
simples de resolver vira um problemão,
como as úlceras por pressão que tive e
sei que poderiam ter sido evitadas ou
minimizadas se sentisse dor.
Usufruir o espaço urbano me provoca
um imenso prazer, mas ao mesmo tempo
me coloca diante de situações perigosas
causadas pela falta de calçadas adequadas, sinalização ruim, ruas que nenhuma

“operação tapa buraco” conseguiria dar
jeito, a falta de educação de motoristas
e pedestres no trânsito etc... Já tive que
mudar meu percurso por conta de desníveis no asfalto, guias rebaixadas são constantemente bloqueadas por veículos, já
tomei muita chuva porque não consigo
usar a calçada e procurar proteção, as
rodas da cadeira escorregam em pisos
inadequados e, de vez em quando, ouço
um: ”Sai do meio da rua que é perigoso”.
Mas, viver é perigoso. Um asfalto ruim e
buracos provocam trepidações na cadeira.
Outro dia mesmo, uma das minhas pernas
caiu e meu pé foi arrastando pelo chão
e, como não sinto, demorei a perceber.
Uma amiga parou assim que chamei para
me ajudar, eu estava sem sapato e meus
dedos sangravam. Resultado: três deles
ficaram bem machucados.
Tento estar atenta a tudo, preciso olhar
para as minhas pernas, meus pés, para o
chão, para frente, para os lados, para os

semáforos, para as pessoas, carros, motos,
bicicleta, ler as placas, virar a cadeira para
olhar atrás, tudo quase ao mesmo tempo, e o uso de óculos que era eventual,
passou a ser fundamental. Exponho-me
a outros olhares além dos meus, cadeirante na rua ainda causa espanto, pena,
preocupação, surpresa, admiração... E não
raros os gestos de gentileza como o de
alguém que para o carro ou para o trânsito
para que eu possa atravessar a rua com
mais segurança, ou se dispõe a olhar se
posso virar uma esquina, que pergunta
se preciso de ajuda, e há até quem me
acompanhe por todo o caminho, seja de
carro, moto ou até caminhando.
Entendi que as estações do ano mudam
a dinâmica das cidades. Aprendi que elas
“falam” através do seu cheiro, sons, cores,
texturas, eu sei se há um ônibus ou um
carro próximo pelo barulho do motor, percebo a pressa quando ouço um veículo
acelerando ou alguém andando rapidamente, sinto o cheiro forte da fumaça
que sai pelo carburador e impregna na
roupa, ouço o burburinho das pessoas,
o barulho constante das buzinas, as mudanças do semáforo, os barulhos de uma
cadeira de rodas que definitivamente não
foi feita para andar por ruas e calçadas tão
irregulares como as nossas. Sinto o odor
fétido de esgoto ou o delicioso cheiro de
pizza. E com o passar das horas, a cidade
vai se acalmando, a escuridão chegando e
com ela outros ruídos, cheiros, luzes, outras
percepções, sensações e olhares.

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e urbanista. Doutoranda em Terapia
Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) nas áreas de
Acessibilidade e Desenho
Universal. Docente do SENAC São Carlos na área de Arquitetura e Design.
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Nova trilha permite acesso ao
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Q

uem gosta de conhecer
novos lugares e ter contato
direto com a natureza tem
agora a possibilidade de visitar uma parte do Parque,
criado em 1961 e desde 2001 declarado
Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO.
Além da conservação, o local tem como
objetivos a pesquisa científica, a educação
ambiental e a visitação pública.
O Parque protege uma área de 65.514ha
do Cerrado de altitude. São diversas formações vegetais, centenas de nascentes e
cursos d’água, rochas muito antigas, além
de belas paisagens que se alteram ao
longo do ano. A região também preserva
áreas de antigos garimpos. Desde dezembro passado, pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida podem chegar até
as Corredeiras, aproveitando, com ajuda,
para tomar banho nas águas do rio Preto.
Em dezembro passado, foi inaugurada
uma trilha suspensa com acessibilidade,
possibilitando a visita, já que, nos caminhos existentes, esse público não pode
frequentar. Ela é de madeira, tem 230
metros de extensão, com corrimões, e
leva a um mirante. Para facilitar mais o
acesso, é possível entrar no parque com
carro próprio (tração 4 X4) para chegar
ao local. Ela começa no Km 4 da estrada
administrativa, que é acessada a partir do
centro de visitantes. Ao longo do percurso
de carro, o frequentador passa por uma
estrada no interior do Parque, podendo
contemplar no caminho vários aspectos
do Cerrado e, se der sorte, avistar a fauna.
“O desnível da trilha garante a acessibilidade para um cadeirante percorrê-la de
forma autônoma, sem apoio de terceiros,
do início ao fim, pois obedece à norma da
ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre o assunto”, explica o analista ambiental Luís Henrique Neves. Ele
conta que, antes de iniciar a construção,
havia certo receio por parte de algumas

pessoas quanto à implantação de uma
estrutura de madeira em um ambiente
natural. “Ao longo da obra, a receptividade
foi aumentando cada vez mais e, quando
a trilha foi inaugurada, os temores desapareceram e a trilha teve excelente aceitação
do público”, conta o analista que costuma
substituir a diretora Carla Cristina de Castro
Guaitanele em sua ausência.
“Os parques nacionais são áreas de
posse e domínio públicos, possibilitando
atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com
a natureza e de turismo ecológico. Considerando que na população existe um
grande espectro de perfis de visitantes,
cada um deles com características, expectativas, desejos e motivações diferentes
para estar em um Parque Nacional, buscamos oferecer um leque de atrativos e
trilhas de forma a atender satisfatoriamente o maior número de perfis”, diz Neves.
“Com relação às pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida, entendemos que
as unidades de conservação devem se
adequar a esta nova demanda, garantida
por Lei, buscando o equilíbrio entre a conservação da natureza, principal objetivo de
um Parque Nacional, e a disponibilização
de infraestrutura voltada a este público”.
Por enquanto, não há previsão de promover acessibilidade em novos locais do
Parque. Existe uma outra trilha no local,
indicada para pessoas de baixa mobilidade, como grávidas, idosos e crianças mas
sem estrutura com acessibilidade para
cadeirantes. É a trilha da Seriema, com
800 metros ida e volta.
Os visitantes podem chegar ao local
pela Rodovia GO 239, Km 36 - Vila de
São Jorge, Alto Paraíso de Goiás/GO. Fica
aberto de terça a domingo e, nos feriados
prolongados e meses de férias, abre também às segundas-feiras.
Mais informações: www.icmbio.gov.br/
parnachapadadosveadeiros
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Rua do centro paulistano
ficará mais acessível !

A

rua Sete de Abril, uma das
mais conhecidas do centro
paulistano, passa por um
projeto de reforma entre
as Ruas Bráulio Gomes e
Gabus Mendes, que inclui faixas compartilhadas, faixas exclusivas de pedestres, faixa
de mobiliário urbano, piso tátil e linha de
captação de águas.
A transformação de trecho da área central da cidade em área de pedestres se deu
ainda na década de 70, permitindo uma
valorização e qualificação do cotidiano dos
usuários da região. Com o passar do tempo, houve uma deterioração do espaço,
com mobiliários e piso estragados, inclusive pela abertura de valas para serviços
de manutenção, muitas vezes de péssima
qualidade. Problemas de abastecimento e
coleta de lixo também são comuns, decorrente do aumento da demanda e baixa
evolução tecnológica nos sistemas.
Por conta disso, a Superintendência do
Desenho da Paisagem da SPUrbanismo,
órgão da Prefeitura paulistana, está desenvolvendo um novo projeto que pretende
resolver os problemas específicos dos calçadões e propor soluções também para
as áreas de bordas do espaço. O público
alvo é composto por todas as pessoas
que circulam na área central da cidade,
quaisquer que sejam suas características
pessoais, idade ou habilidades.
A proposta é a transformação da via em
calçadão único, eliminando a divisão entre
calçadas e leito carroçável. O piso será de
blocos de concreto, desenvolvido em parceria com a ABCP - Associação Brasileira
de Concreto Portland. Sua resistência mínima foi definida em 20 toneladas (pontual)
por bloco e seu manuseio é feito através
da retirada dos blocos, e não de quebra,
evitando assim remendos e complementações mal feitas.
Para a drenagem superficial, foi defi-

nido um sistema completo composto
de canal oculto metálico e canaleta em
concreto. A organização da infraestrutura
subterrânea também foi uma meta a ser
seguida, com a proposta de deixar um
grupo de dutos secos para minimizar impactos com expansões de rede de forma
organizada. As tampas existentes serão
substituídas por tampas preenchidas de
concreto, minimizando o impacto visual.
Além do pavimento, a equipe da SPUrbs

está desenvolvendo uma nova família de
mobiliário urbano.
A intervenção faz parte das metas da Prefeitura, que é de requalificar vias e praças
relevantes do centro da cidade, de forma a estimular a presença das pessoas nos espaços
públicos. Logo após a obra da Sete de Abril,
estão na mira os calçadões do centro, o Vale
do Anhangabaú e a av. Santo Amaro, uma
via muito prejudicada pela construção de um
corredor de ônibus, ainda nos anos 1980.
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Rayane Landim - 24 anos
Paralisia Cerebral
Exposição: “Além das Convenções”
Foto: Kica de Castro

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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A Honda oferece o programa Honda Conduz, que conta com
concessionárias e equipes de venda preparadas para atender clientes
especiais, com agilidade no atendimento, rapidez na entrega, além

MONOVOLUME/
MINIVAN

VENCEDOR

STATIONWA GON /
MONOVO LUME

de garantir total conveniência e tranquilidade na hora de adquirir e
conduzir o Honda Fit 2016 até sua garagem.

Saiba mais em honda.com.br/hondafit

Premiado por quem
entende de carros.

Vá até uma concessionária!

EXCLUSIVO SISTEMA
Honda ULTRa SEAT

TRANSMISSÃO CVT

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.

