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Um ano de LBI !!!

Sempre que tenho oportunidade, elogio muito a iniciativa e o fato de hoje podermos 
comemorar a Lei Brasileira de Inclusão. Sempre digo que, com a LBI, a pessoa com 
deficiência está com o copo virado com a boca para cima. Ela é um marco, veio para 
mudar a vida das pessoas e transformar o dia a dia da PcD no Brasil. Ela veio para ser 

respeitada, cumprida e levada a sério. Foram anos e anos de trabalho, de batalha e de espera 
para vermos o famoso “Estatuto da Pessoa com Deficiência” ganhar vida finalmente, e de forma 
revigorada, ser assinada em julho de 2015. E estamos festejando o primeiro Aniversário da LBI !!!   

Alguns vão dizer: mas não mudou nada neste um ano ? 
Sim... como não ? Nós só temos um ano de LBI e ela já vem mudando sim muita coisa... 

principalmente o hábito de se ter noção de que temos uma lei que embasa os direitos das 
PcD. Praticamente todos os setores da sociedade e da economia são afetados direta ou indire-
tamente pelas resoluções da LBI e é nítido o interesse de todos para saber sobre os impactos 
da nova lei. Isso é uma vitória e tanto !

Meus amigos... a LBI só tem um ano de vida... é uma criança ainda. Com um aninho uma 
criança ainda não sabe falar – e a LBI já tem voz ! Com um aninho de vida uma criança ain-
da não consegue andar sozinha – e a LBI já está dando passos largos e movimentando em 
especial alguns setores, como educação, construção civil, transporte e outros tantos... Vamos 
comemorar !!! 

Temos sim que levar em conta que, não a LBI, mas o nosso País está passando por um 
momento crítico, tanto político como administrativo. Um momento crítico moral, ético... os or-
ganismos estão passando por mudanças, ajustes, se reorganizando... não estamos vivenciando 
um momento comum, normal... por isso também, não podemos querer cobrar um desenvolvi-
mento normal e na velocidade em que a LBI merecia estar caminhando. Mas, o principal está 
acontecendo: ela está caminhando. Está viva. Sendo lembrada, discutida, cobrada !

Cabe a nós não deixarmos que a LBI caia no esquecimento. Cabe a nós darmos para a LBI 
o valor necessário. A LBI terá a força, o poder e a importância que nós, interessados, dermos a 
ela. Nós é que temos que impor o ritmo... nós é que temos que lembrar, cobrar, fazer aconte-
cer. A começar das autoridades e do poder público. Temos que ser o farol dos nossos direitos. 
Essa bandeira deve ser empunhada pelas pessoas com deficiência, que devem se orgulhar e 
carregar a LBI debaixo do braço e na ponta da língua !

Toda mudança vem da sociedade, da força do povo... e como sempre digo: a pessoa com 
deficiência no Brasil – infelizmente – não sabe a força que tem. É triste admitir, mas são 46 
milhões de pessoas com deficiência que tem família, parentes, amigos... multiplique o universo 
da PcD por no mínimo por 3 pessoas de convívio direto cada um... vejamos onde podemos 
chegar... Percebem o tamanho deste universo ?

Se soubermos usar a LBI em nosso favor, alguém duvida da força que temos ?
Tudo na vida tem seu tempo. Tempo de nascer, crescer, maturar... e leis também são assim. 

Ainda mais um tema com tamanha envergadura e importância, que mexe com tantos setores 
da sociedade e da economia. E que mexe e impacta diretamente a vida de tanta gente.

A LBI não vai pegar... A LBI já pegou !  Parabéns a Todos por essa conquista !!!

editorial

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso

“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”.

Romanos 8:28
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Steven Dubner
O Brasil deposita muitas esperanças em seus atletas nos primeiros 

Jogos Paralímpicos que serão realizados no Rio em setembro. Como 
técnico e um dos fundadores da ADD - Associação Desportiva para 
Deficientes, ele foi um dos responsáveis pela introdução de várias 
modalidades esportivas em nosso País, fazendo história e sendo 
referência tanto no paradesporto como também, como um dos 

palestrantes mais requisitados pelas corporações

Basquetebol em Cadeira de Rodas, tendo 
participado de competições em diversos pa-
íses da América, Europa, Ásia e África, como 
a Special Olympics nos Estados Unidos, 
e diversas Paralimpíadas. Atuou também 
junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro e 
à Confederação Brasileira de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas. Em entrevista exclu-
siva à Revista Reação, que ele viu nascer e 
acompanhou toda trajetória até aqui, fala 
um pouco mais de sua vida, carreira e seus 
planos.

Revista Reação – Você já era profes-
sor de educação física e treinador, o 
que o levou aos esportes para pessoas 
com deficiência ?

Steven Dubner - Eu era técnico de 
andantes, do São Paulo Futebol Clube, e 
um dia uma pessoa com deficiência que 
estava assistindo o treino, quando eu estava 
terminando, me perguntou se um dia ele 
poderia jogar basquetebol em cadeira de 
rodas. Eu travei porque nunca tinha visto na 
minha vida, não tinha nem noção, nenhuma 
informação. Eu falei: “a única forma de eu 
poder te responder é sentar, sentir a tua 
cadeira”. Peguei o rapaz no colo, o transferi 
para um banco, sentei na cadeira dele, en-
trei na quadra, e comecei a perceber: “bom, 
os fundamentos, drible, passe, arremesso, 
acho que dá, não é difícil. O meu primeiro 
contato com uma equipe de basquetebol 
em cadeira de rodas foi com duas meninas 
da minha faculdade que conheceram uma 

N
ascido no Rio de Ja-
neiro, formado em 
educação física nas 
Faculdades Integra-
das de Santo André/

SP, Steven, que muitos acham ser 
americano – até pelo porte físico e 
maneira de falar e se comportar – 
foi um viajante por vários países em 
busca de estudar os então, esportes 
adaptados.
Ele foi o fundador da ADD na capital 

paulista em 1996, e hoje, Steven Dub-
ner mora em Florianópolis/SC. Problemas 

de saúde o levaram a procurar uma cida-
de mais calma do que São Paulo, com 

melhor qualidade de vida. Deixou as 
quadras para ser um palestrante 

que leva ao público tudo o 
que aprendeu nos anos 

de contato direto com 
esses atletas que se 
reinventam a cada 
disputa.

Entre as moda-
lidades esportivas 
adaptadas que in-
troduziu no Brasil, 
estão o goalball e o 
basquete infantil e 
juvenil em cadeira 
de rodas. Dubner 
já foi técnico da 
Seleção Brasilei-
ra Masculina de 

entrevista
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equipe do CPSP – Clube dos Paraplégi-
cos de SP, que estava sem técnico, sem 
nenhum professor trabalhando com eles. 
Elas me levaram para lá e eu comecei um 
trabalho como técnico, mas não tinha nada, 
não tinha cadeira de rodas próprias, eram 
todas sociais, praticamente não tinha nada. 
Naquela época só tinha essa equipe em 
São Paulo, no Rio e Paraná, três equipes 
no Brasil inteiro. Isso há mais de 30 anos.

RR – Você foi para fora do país 
aprender ?

SD - Fui pegar know-how, trouxe as 
cadeiras de rodas esportivas para a mi-
nha equipe do CPSP e aí começamos a 
desenvolver. Também montei o primeiro 
clube para cegos do Brasil, que também 
não tinha. Contatei o Instituto Padre Chico 
e comecei um trabalho com esporte para 
cegos, futebol de cegos. Montei o Centro de 
Apoio ao Deficiente Visual (CADEVI), que 
existe até hoje com mais dois deficientes 
audiovisuais, o João e o Paulinho.

 RR -  Como surgiu a ideia de par-
ticipar da fundação da ADD, que se 
tornou uma referência em esportes 
para pessoas com deficiência ?

SD – Eu sentia que no Brasil não existia 
um trabalho profissional, era muito amador, 
e eu queria que fosse profissional, queria 
que as pessoas com deficiência saíssem da 
rua, fossem estudar, ter um curso universi-
tário, fossem trabalhar profissionalmente... 
e queria que eles tivessem patrocinadores, 
uma coisa bem profissional, como havia em 
outros países. E aí nós fundamos a ADD, 
eu e a Eliane Miada, para que se profissio-
nalizasse o esporte para PcD no Brasil. Foi 
exatamente isso. Também criamos a pri-
meira equipe infantil de basquete, primeira 
equipe esportiva infantil, que não existia 
nem cadeira de rodas, não existia nada no 
Brasil, nenhum trabalho com crianças na 
área desportiva.

RR –  Como você avalia a impor-
tância do esporte para pessoas com 
deficiência ?

SD – É tudo. Nos Estados Unidos são 10 
mil pessoas que ficam paraplégicas por ano 
por acidentes. No Brasil são 10 mil por mês, 
todo mês. E 80 % são por armas de fogo e 

acidentes de carro. Então você imagina: você 
tem milhões dessas pessoas no Brasil para-
das, sem fazer nada, onde o governo dá uma 
pensão, que é a coisa mais ridícula do mundo, 
e onde esse cara fica totalmente inativo. Então 
a gente usa o esporte como uma ferramenta, 
para mostrar que, se ele é capaz de praticar 
esporte, é capaz de qualquer outra coisa. Aí 
ele volta para vida. Então o veículo de comu-
nicação vai poder conscientizar a sociedade 
de que a pessoa com deficiência não é uma 
coitada, ela tem um potencial tremendo. A 
prova disso é o resultado em Paraolimpíadas, 
os andantes, os videntes, não conseguem 
chegar nem perto da gente.

RR – Como era a situação das pes-
soas com deficiência na década de 90, 
quando vocês fundaram a ADD ?

SD – Tinha pouquíssima coisa, era tudo 
muito amador. Era tudo ‘coitadinho’, doa-
ção, essas coisas. A gente realmente tentou 
profissionalizar isso. Hoje as equipes que 
existem no Brasil são mais profissionais. 
Nós trouxemos profissionais, desde nutricio-
nistas, psicólogos infantis, montamos uma 
equipe extremamente profissional para 
poder melhorar a performance. Eu perce-
bia que quando ía competir nos Estados 

Unidos, Europa, a gente perdia, não só no 
equipamento, nossas cadeiras eram uma 
porcaria, mas a gente perdia também no 
tempo de atividade esportiva que as pesso-
as com deficiência tinham. Os americanos e 
europeus começavam crianças e os nossos 
começavam adultos. Então eu sentia a ne-
cessidade de fazer um trabalho desportivo 
com crianças, porque elas ficavam em casa 
sem fazer nada. Nós fizemos um trabalho 
no Colégio Pueri Domus, em São paulo, em 
que as crianças praticavam esporte junto 
com os alunos andantes. Eu tinha compra-
do mais cadeiras de rodas para as crianças 
andantes, para elas poderem praticar. Por 
que ? Eu queria que as crianças andantes, 
com essa interação que elas tivessem com 
nossas crianças com deficiência, um dia, 
quando elas fossem um diretor, um gerente 
de empresa, quando elas fossem fazer um 
projeto, incluiriam a pessoa com deficiência 
nesse projeto, porque elas já tiveram esse 
contato de interação.

RR – No seu ponto de vista, qual é 
a situação no Brasil de hoje ?

SD – Ter uma deficiência não é pro-
blema algum mas, no Brasil, é um grande 
problema pela falta de informação, pela 
ignorância, falta de contato. No lugar de 
diminuir, está aumentando, porque o índice 
de lesão medular por acidente de arma 
de fogo é altíssimo, é um dos maiores do 
mundo. E as empresas, mais ignorantes 
ainda, não percebem que o segmento é 
extremamente consumidor. Ou seja, eles 
pensam na mulher, na pessoa negra, tudo, 
mas esquecem que tem essas pessoas, 
que são milhões. Antigamente eram po-
bres, principalmente vítimas da pólio, hoje 
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não, é lesão medular, então 20 % dessas 
PcD são de classe A e B. Se você vai aos 
Estados Unidos ou Europa há propagandas, 
de qualquer coisa, tem uma pessoa com 
deficiência no meio da propaganda. Não 
porque eles têm dó, mas porque o cara 
consome, é um foco consumidor.

RR – Você acha que ainda não existe 
essa percepção no Brasil ?

SD – É muito fraco, muito pouco. A Fiat 
quando nos procurou, é nosso patrocinador, 
isso há muitos anos atrás, eu mostrei que, 
se eles abrissem um segmento específico, 
iriam vender 30 % a mais de carros. E eles 
fizeram, foi a primeira empresa automobilís-
tica a fazer um projeto focado. E hoje todas 
as empresas automobilísticas têm um setor, 
mas é muito pouco. As empresas ainda não 
têm informação desses números, desse 
potencial do segmento.

RR – Uma das principais lembran-
ças da ADD até hoje é a equipe de 
basquete que você treinou, que dava 
shows em quadra. Como foi essa ex-
periência ?

SD – Eu exigia de meus atletas per-
formance, porque eu tinha os atletas de 
recreação e de competição de alto nível. 
Alto nível é alto nível, treina todo dia, de 
segunda a segunda, das sete às dez da 
noite, não tinha nem sábado nem domin-
go. E quando você tem uma equipe, com 
profissionais te ajudando nesse movimento, 
psicólogo, nutricionista, tudo, o rendimento 
aumenta. E eu queria muito mostrar para 
a sociedade o que se pode fazer quando 
é um trabalho sério, profissional. A partir 
disso, muitas coisas começaram a mudar, 
as empresas começaram a me procurar.

RR – Como você analisa a evolução 
dos atletas brasileiros ? Quais são as 
suas expectativas para as Paralimpí-
adas ?

SD - O Brasil sempre se deu bem em 
Paralimpíadas, podia estar muito melhor 
se tivesse mais estrutura, ainda é muito 
pouca a valorização que se dá ao espor-
te paralímpico, é muito baixa. Para você 
ter uma ideia, tinham atletas nossos que, 
quando saiam para a Europa ou Estados 
Unidos, chegavam no aeroporto e já davam 

autógrafo. Chegavam no Brasil e ninguém 
sabia quem era, eram mais reconhecidos 
fora do que aqui. Aqui só se transmite as 
Paralimpíadas em canais fechados, você vai 
nos outros países e estão transmitindo ao 
vivo. Se você pega um público lá fora, ele 
sabe muito mais de uma Paralimpíada do 
que de uma Olimpíada, porque o impacto 
é muito maior, a emoção é muito maior. 
Se os nossos atletas tivessem um terço do 
apoio que os atletas europeus, americanos 
e australianos têm, nós seríamos o melhor 
país do mundo em prospecção de poten-
cial, medalhas, tudo. E mesmo com todas 
essas dificuldades, olha os resultados que 
a gente consegue. Olha o que fizemos em 
Londres nas Paralimpíadas de 2012 e nos 
Jogos Parapan-Americanos em Toronto, em 
2015, destruímos Toronto, primeiro lugar.

RR – Você costuma usar essa expe-
riência com esporte adaptado nas suas 
palestras motivacionais para pessoas 
sem deficiência. Como transpor um 
mundo ao outro ?

SD - Eu nunca pensei em ser palestrante 
na minha vida. Eu estava numa escola aqui 
no Brasil, preparando as crianças andantes 
para receber minhas crianças com deficiên-
cia. Quando cheguei em casa, um pai ligou 
para mim perguntando: “O que você fez 
para os meus filhos ?” Eu falei: “não fiz nada 
com as suas crianças, só o trabalho que vai 
acontecer entre suas crianças e as minhas 
crianças”. Ele disse:  “o que você fez com 
meus filhos, faz com meus funcionários”. Eu 
disse: “o senhor me perdoe, não faço nem 
morto”. Ele perguntou: “você quer ganhar 
quanto ?” Eu disse: “nada, eu trabalho, tenho 
meu salário.” Ele perguntou: “você quer ca-
deiras de rodas ?”  E eu: “se me der cadeira 
de rodas, eu vou”. Foi a primeira palestra que 

dei, no Grupo Ipiranga, há mais de 10 anos, 
assim que começou. Eu falo dos exemplos 
dos nossos atletas paralímpicos, o que eles 
conseguem fazer. Começo a minha palestra 
e os caras falam: “Pô, esse cara é louco, tá 
zoando com as pessoas com deficiência”. 
Começam a ficar com raiva de mim. Mas 
aí começam a ouvir e falam: “meu Deus, 
esses caras não têm nenhum problema, o 
problema sou eu, o problema é o que estou 
fazendo na minha vida. Eu tenho tudo”. A 
pessoa nunca sai igual ao jeito que entrou na 
minha palestra. É muito simples, ela apren-
de a enxergar a vida dela com os próprios 
olhos e não com os olhos dos outros. E eu 
vou dando exemplos, porque falar é fácil, o 
negócio é provar. Aí eu provo nas imagens, 
para o cara não ter nenhuma dúvida do que 
ele é capaz de fazer.

RR – E no que isso beneficia uma 
empresa que paga a palestra para os 
seus funcionários ?

SD – As empresas são as pessoas e se 
elas não estiverem bem, a empresa não 
tem nada. Essa palestra faz exatamente as 
pessoas se reavaliarem e perceberem o po-
tencial que elas têm e todos os problemas 
que elas achavam que tinham, desparecem 
em um segundo. A reação é muito forte. 
Tem empresas que querem que eu faça 
palestra todo ano para o mesmo grupo 
porque o grupo exige, quer ouvir, ouvir, 
ouvir de novo. Já dei palestra para bandi-
dos, prisioneiros que os policiais achavam 
que nunca iriam chorar na vida porque não 
tinham empatia, e choraram sim. Não é 
uma palestra down não, ao contrário, é uma 
palestra bem para cima, bem impactante.

RR –  O que você tem a dizer es-
pecialmente aos leitores da Revista 
Reação ?

SD – Nesses quase 40 anos trabalhando 
com pessoas com deficiência, a coisa que 
mais aprendi, que elas me ensinaram – 
porque elas me ensinaram muito mais do 
que eu ensinei a elas – é que a distância 
mais longa é entre a cabeça e o coração. 
Quando as pessoas realmente entenderem 
isso, quando isso faz um click, tudo na vida 
se encaixa, tudo fica muito fácil, muito claro, 
é uma coisa muito simples, mas às vezes 
está muito longe de uma pessoa enxergar.

entrevista
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Rumo ao
transporte inclusivo

C
ontinuo relembrando 

as lutas protagonizadas 

por pessoas com defi-

ciência em relação ao 

transporte coletivo 

brasileiro desde 1980. O leitor po-

derá também observar as terminologias 

utilizadas tanto pela mídia como por 

pessoas com deficiência. Copiei ipsis 

litteris alguns trechos de cada matéria 

e, quando necessário, inseri meus co-

mentários entre colchetes.

São Paulo coloca em circulação 

21 novos ônibus adaptados (De-

safio de Hoje, ano X, n.122, ago. 92). 

A prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, 

colocou em circulação 21 novos ônibus 

adaptados para pessoas portadoras de 

deficiência física. (...) Equipados com 

elevador na porta central, para permi-

tir o acesso de deficientes em cadeira 

de rodas, os ônibus especiais também 

sofreram modificações internas para 

assegurar o conforto e a segurança do 

deficiente. 

Meios de transporte são inade-

quados (Ana Mello e Maura Campanili, 

Integração, n.18, set. 92). “Metrô - Por 

decisão da Justiça, o Metrô de São Pau-

lo - depois de perder uma causa movi-

da por membros do Movimento pelos 

Direitos da Pessoa Deficiente - deverá 

instalar, em um prazo de pouco mais 

de dois anos, elevadores em todas as 

estações inauguradas no período de 

coluna especial por Romeu Kazumi Sassaki

1978 - data da emenda constitucional 

que assegura o direito de transporte 

ao portador de deficiência - até 1987, 

quando foi movida a ação”.

 Rio recebe 14 novos ônibus 

adaptados (SuperAção, ano VI, n.11, 

jun./out. 95). O prefeito César Maia e 

o Secretário de Transportes do municí-

pio do Rio, Márcio Queiroz, apresenta-

ram no dia 17 de agosto os primeiros 

quatorze ônibus adaptados com eleva-

dores eletro-hidráulicos para facilitar o 

transporte de passageiros usuários de 

cadeiras de rodas.

Transporte: É hora da adaptação 

(Boletim ACPD, ano 2, n.16, nov. 95). “O 

Fórum de Entidades de Portadores de 

Deficiência protocolou na Companhia 

de Transportes Urbanos da Grande Vi-

tória (Ceturb-GV) documento contendo 

diversas reivindicações para melhorias 

no transporte coletivo para atendimen-

to aos portadores de deficiência. (...) 

O documento, também assinado pelo 

deputado Claudio Vereza (PT), por re-

presentantes da Apae-Vitória, da Profis e 

da ACPD faz a seguintes reivindicações: 

Adaptação de elevadores nos ônibus; 

Ampliação dos espaços destinados a 

portadores de deficiência, idosos e ges-

tantes; Retirada da barra de apoio do 

meio das portas de entrada, permitindo 

melhor acesso dos portadores de defi-

ciências visuais; Recadastramento dos 

usuários do passe livre; Realização de 

campanhas educativas sobre os direitos 

dos portadores de deficiência, idosos e 

gestantes; Cursos de reciclagem para 

motoristas e trocadores”.

ABNT garante adaptação de 

transportes para pessoas com 

deficiência (Jornal da AME, ano II, 

n.10, jul./ago. 98). “Já há algum tem-

po, mais precisamente em 94, a As-

sociação Brasileira de Normas Técni-

cas (ABNT) criou normas para garantir 

acessibilidade de pessoas portadoras 

de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamento urbanos. Ins-

pirados naquela proposta, os técnicos 

da ABNT decidiram criar normas espe-

cíficas, no final do ano passado, que 

pretendem garantir, ainda, transportes 

adaptados para as pessoas com defi-

ciência”. [As normas sobre transporte 

são: NBR 14020/dez. 97 - Trem de 

longo percurso; NBR 14021/dez. 97 - 

Trem metropolitano; NBR 14022/dez. 

97 - Ônibus e trólebus; NBR 14273/

jan. 99 - Transporte aéreo comercial]

Acesso ao transporte aéreo é 

facilitado pelo DAC (SuperAção, ano 

VIII, n.23, set./out. 98). “(...) As com-

panhias de aviação, concessionárias do 

serviço de transporte aéreo brasileiro 

(...), a despeito dos esforços para ofere-

cer um bom atendimento, ainda deixam 

a desejar no caso dos passageiros que 

necessitam de assistência especial (...). 

‘Exigir o atendimento adequado fará 

Parte 3



coluna especial

o serviço melhorar cada vez mais’, diz José Alberto Tos-

cano Dantas, major-aviador lotado na Seção de Facilitação 

do DAC - Departamento da Aviação Civil (...). Os portadores 

de deficiência estão protegidos pela Norma de Serviço IAC 

2508-0796, que estabelece diretrizes, procedimentos e 

normas, assegura o atendimento especial e acesso pleno 

aos serviços de transporte aéreo, prestados pelas adminis-

trações aeroportuárias, companhias de aviação e empresas 

de serviços auxiliares de transporte aéreo (...).

Começam a circular ônibus para deficiente em 

Sorocaba (Diário Popular, 30/8/99). “Para facilitar a vida 

dos idosos e deficientes físicos que utilizam o transporte 

coletivo, começa hoje a circular pela cidade uma frota com 

20 novos ônibus dotados de um sistema de controle eletrô-

nico de nível, que rebaixa o lado de acesso dos passageiros”.

Comissão estuda uma política de transporte para 

portadores de deficiência (SuperAção, ano VIII, n.29, 

set/out. 99). “O I Encontro da Secretaria de Estado de 

Transportes [do Rio de Janeiro] com pessoas portadoras de 

deficiência e mobilidade reduzida, promovido para atender 

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e presidente da 
Associação Nacional do Emprego Apoiado
E-mail: romeukf@uol.com.br  

às instituições representativas do segmento, resultou em 

um programa de trabalho com o objetivo de estabelecer 

uma política de transporte para as pessoas portadoras de 

deficiência (...)”.

Só 14 ônibus transportam deficientes no Rio (Ro-

berta Jansen, O Estado de S.Paulo, 14/8/00). “Dos 9.930 

ônibus que compõem a frota municipal apenas 14  são 

adaptados para transportar deficientes físicos. No metrô, a 

situação é um pouco melhor, embora esteja longe de ser a 

ideal: das 31 estações, 9 têm condições  de receber pesso-

as com problema de locomoção. (...) Estudo da Secretaria 

Estadual dos Transportes revela despreparo das empresas 

do setor”.

No próximo número, a Parte 4.
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16 associações

CAPEDAC
Trabalhando o aumento da autoestima da pessoa com deficiência

O 
CAPEDAC - Centro de Apoio 
às Pessoas com Deficiên-
cia do Acre, surgiu com a 
proposta de trabalhar o 
emocional de seus filiados, 

resgatando a autoestima muitas vezes per-
dida pela própria deficiência. Seu presidente, 
Edivanio da Silva Barbosa, sabe do que fala: 
com 34 anos, tetraplégico há 21, ficou re-
cluso em casa por 14 anos, tempo em que 
desenvolveu uma forte depressão. 

Barbosa trabalhava como ajudante ge-
ral na marcenaria de um tio, aos 14 anos, 
quando um guarda-roupa que estava sendo 
montado desabou sobre ele, provocando 
uma lesão medular com comprometimento 
das vértebras C5 e C6. Depois da inter-
nação no Pronto-Socorro de Rio Branco/
AC, foi encaminhando ao Hospital Sarah 
Kubitschek, em Brasília/DF, para tratamento 
de reabilitação, conseguindo adquirir alguns 
movimentos dos braços e recuperar a voz.

“Ao retornar para casa me deparei com 
preconceito dentro da minha família, além 
do desprezo da sociedade e das dificuldades 
para realizar as atividades diárias”, lembra Bar-
bosa, ao afirmar que seu sonho era ter uma 

vida normal, sendo útil. Em 2008 ganhou 
uma cadeira motorizada, o que proporcio-
nou sua independência. “A partir daí retornei 
à sociedade”, conta. No ano seguinte, por 
conta própria, começou um trabalho social 
visitando cadeirantes de Rio Branco/AC. 
Em 2012 tornou-se atleta profissional de bo-
cha adaptada e, em 2014, com um grupo de 
amigos também cadeirantes, foi fundado o 
grupo “Guerreiros sob 4 Rodas”, com a fina-
lidade de promover encontros entre pessoas 
nas mesmas condições e seus familiares.

O grupo evoluiu e foi criado o CAPEDAC, 
com objetivo de conseguir melhorias para 
o bem-estar físico e mental de seus asso-
ciados, tendo em vista as dificuldades de 
acessibilidade no transporte, nas ruas e nos 
atendimentos, principalmente na área da 
saúde, entre outros. Em setembro passa-
do, por exemplo, promoveram um grande 
“cadeiraço” nas ruas da capital acreana, em 
que, junto com seus familiares, cobraram 
providências das autoridades. 

Atualmente, são 50 associados que pa-
gam uma taxa mensal e participam de reuni-
ões e eventos, como idas ao cinema e tardes 
de lazer, além de terem facilidade para realizar 
consultas e exames médicos por meio de 
parceria com as Secretarias Estadual e Munici-
pal de Saúde. Também desenvolvem cursos 
como dança e fotografia. Justamente a partir 
do curso de fotografia é que surgiu o mais 
novo projeto da entidade: o “Sou mais eu”.

O fotógrafo e professor Marcos Vicentti 
está fotografando 25 pessoas com defi-
ciência física e pretende montar uma ex-
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posição, além de publicar um calendário.  
A mostra está prevista para ser aberta em 
3 de dezembro, quando se comemora o 
Dia Internacional das Pessoas com Defici-
ência. “O objetivo é trazer questões para 
serem debatidas por ser necessário a re-
construção de valores, tanto das pessoas 
com deficiência, como das sem deficiência, 
pois as imagens negativas construídas es-
tão na cabeça dos dois lados, e de muitas 
formas se alimentam, impedindo que se 
estabeleçam relacionamentos maduros e 
sustentáveis”, explica o presidente. A exposi-
ção irá percorrer algumas escolas municipais 
e estaduais. Para isso está sendo realizada 
uma “vaquinha” virtual com a finalidade de 
arrecadar R$ 25 mil e que está aberta para 
quem quiser colaborar até 20 de outubro. 
Para colaborar, entre no site: www.vakinha.
com.br/vaquinha/eu-sou-mais-eu-projeto-
-fotografico
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Igualdade de Oportunidades:
será que ela existe ?

A 
Lei de Cotas para a con-
tratação de Pessoas com 
Deficiência existe desde 
1991, mas ainda hoje ela 
encontra desafios que de-

sencorajam as empresas a ampliar o em-
penho na contratação de trabalhadores 
com deficiência.

O desafio da acessibilidade é muito 
mais complexo do que se imagina e, 
acredito, é justamente a presença de 
acessibilidade que torna real a igualda-
de de oportunidades. Sem alcançarmos 
a plena oferta de acessibilidade, falar 
que há igualdade é falso. Vejamos al-
guns exemplos.

Em uma atividade onde todos os 
trabalhadores necessitam utilizar luvas 
como um dos EPIs (equipamento de pro-
teção individual), encontra-se um dilema 
quando a causa da deficiência, por exem-
plo, é a amputação de um ou mais dedos 
das mãos. A luva de proteção, fabricada e 
testada para assegurar a proteção a uma 
mão com cinco dedos, poderia assegurar 
a mesma proteção em uma mão com 
menos dedos ? O que fazer com a parte 
da luva que sobrará ? Qual a possibilida-
de dos EPIs serem fabricados de forma 
personalizada para cada trabalhador com 
deficiência ? Haverá custo diferente ao 
comprar um equipamento personalizado 
? Se sim, é legal que o fabricante cobre 
a mais pela mesma luva por ter que per-
sonalizá-la ? Isso significa que contratar 
uma pessoa com deficiência é mais caro 
que contratar pessoas sem deficiência ?

 Ao contratar uma pessoa com tetra-
plegia, a empresa não pode proibir que 
seu cuidador acessasse os ambientes da 
empresa. Todos os dias, o funcionário 
e seu cuidador acessarão o prédio, o 

empregabilidade por Adriano Bandini

restaurante, os banheiros e outras depen-
dências. O cuidador estará diariamente 
ao lado do funcionário vendo o que ele 
vê, se relacionará com outros funcionários 
e, em algumas situações, as informações 
que ele verá serão confidenciais. Esse 
cuidador terá que fazer um crachá de 
visitante todos os dias para acessar o 
prédio ? Ele terá que fazer cursos de 
segurança obrigatórios aos funcionários ? 
Como prevenir que a habitualidade e, até 
mesmo, algum contexto de subordinação 
aconteça, gerando a possibilidade de um 
futuro processo trabalhista por parte do 
cuidador pedindo o reconhecimento do 
vínculo entre ele e a empresa ? Qual 
o risco jurídico para a empresa, se um 
acidente acontecer ao cuidador em suas 
dependências ?

Quando a contratação de um surdo 
usuário de Libras acontece, é obrigatória 
a presença de um intérprete ? É valida a 
opção virtual para o intérprete ? É aceita a 
utilização se softwares que utilizam “ava-
tares” para traduzir português em Libras 
? A contratação deverá ser realizada pela 
empresa ou pelo funcionário ? Poderão 
contratar intérpretes para os treinamen-

tos, seminários, reuniões etc., porém, 
como garantir que a comunicação do 
dia a dia não seja prejudicada ? Quando 
vídeos institucionais forem gravados, será 
obrigatória a inclusão de legendas em 
português e Libras ? Qual o custo extra 
que essa aplicação acarretará ?

Os exemplos acima são apenas al-
guns de uma infinidade de situações 
onde existem necessidades diferentes 
entre uma pessoa com e sem deficiên-
cia e que acabam por encarecer e difi-
cultar a contratação e evolução natural  
da carreira.

Para minimizar essa barreira, é fun-
damental que o Governo se posicione 
criando soluções que equiparem essas 
oportunidades. As famílias, ONGs e 
grupos que atuam para a promoção da 
igualdade de oportunidades (incluindo 
sindicatos), precisam se aprofundar no 
conhecimento do tema para atuarem de 
forma mais assertiva. Muitos sindicatos, 
por exemplo, fazem propostas que não 
criam igualdade de oportunidades, mas 
geram diferenciações não enquadradas 
como acessibilidade. Dessa forma, a falta 
de preparo e informação de quem mais 
deveria lutar pelos direitos, acaba por 
atrapalhar e criar rejeição ao invés de 
solução.

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.
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Passe em uma concessionária
Fiat Sinal e confira os modelos
mais completos do mercado
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Agência de Maringá/PR aposta 
na inclusão do trabalhador

E
struturar o trabalho de inclusão 
da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho é uma 
das atribuições da Agência do 
Trabalhador de Maringá/PR 

 que, desde 2003, criou um programa 
de inclusão. O organismo, na época, per-
tencia ao governo estadual, mas mesmo 
depois de ser municipalizado, manteve 
seus objetivos.

A visão da Agência é que a inclusão 
por meio do trabalho faz com que es-
sas pessoas conquistem sua autonomia 
e independência, atuando cada dia mais 
como “sujeitos” de sua história. Coorde-
nando todo esse setor, há 10 anos, está 
a educadora social Ana Carmen Dias, 

trabalho

cega, e que também batalhou muito para 
encontrar seu próprio caminho profissional 
depois que perdeu a visão.

Na época, era professora do ensino fun-
damental e precisou reinventar sua atuação, 
passando por vários cursos e ocupações 
até que, por concurso público, se tornou 
servidora municipal e chegou à Agência, 
onde passou a desenvolver o trabalho que 
sempre almejou: “o sonho de dizer às pes-

soas que vale a pena ousar, que existe um 
caminho, pois as barreiras existem não para 
nos impedir de passar, mas sim para serem 
derrubadas, transpostas”, afirma Carmem, 
que também é docente de pós-graduação 
na disciplina Empregabilidade da Pessoa 
com Deficiência. 

A Agência do Trabalhador de Maringá, 
segundo a coordenadora, tem conquista-
do grandes avanços nessa área porque 
conta com uma equipe unida, apoiada 
pelo diretor Maurílio Mangolin e com dois 
servidores intérpretes de Libras. “Embora 
cega, não vejo barreiras no atendimento 
às pessoas seja qual for sua deficiência”, 
afirma Carmen.

Uma das intérpretes de Libras, Raquel 
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dos Santos Alves Tavares, conta que as 
pessoas surdas quando vão á Agência 
pela primeira vez, na maioria dos casos, 
chegam acompanhadas de familiares. 
“Quando recebem tratamento diferen-
ciado (LIBRAS), ficam seguras e pas-
sam a vir sozinhas, pois sabem que têm 
atendimento de qualidade, lhes possi-
bilitando autonomia e independência”, 
comenta Raquel.

Os candidatos são orientados sobre 
a realidade do mercado de trabalho, en-
trevista, postura e ética profissional. “Não 
é apenas um atendimento, mas sim um 
atendimento com orientações”, explica 
Carmen. “Quanto às empresas, oferta-
mos consultoria, palestras de orientação 
e conscientização para que a inclusão 
aconteça de verdade. Damos acompa-
nhamento antes, durante e depois da 
contratação”.

As ofertas de emprego para esse 
público variam muito de semana para 
semana. No início de maio, por exem-
plo, eram 36 vagas em diferentes ocu-
pações: telemarketing, administrativo, 
estoque, auxiliar de loja, limpeza, carga/
descarga, linha produção, recepcionis-
ta, auxiliar de lavanderia. “Procuramos 
desmistificar a ideia que de que pessoa 
com deficiência só serve para serviços 
operacionais. Aqui em Maringá temos 
feito grandes avanços, pois nas pales-
tras e consultorias falamos do potencial 
dessas pessoas, independentemente de 
suas deficiências, pois sabemos que o 
limitador não é a deficiência, mas sim 
a falta de acessibilidade nos seus mais 
amplos aspectos”, explica a coordena-

dora. Ela lembra que as empresas dão 
preferência a pessoas com deficiências 
mais leves e é aí que entram as pa-
lestras e conversas com empresários e 
departamentos de recursos humanos 
para quebrar barreiras e explicar como 

Cartilha ajuda pequenas empresas na adoção da diversidade

A AMCHAM - Câmara Americana de Comér-
cio, lançou gratuitamente, no final de abril, uma 
cartilha destinada a empresários de todo o país. 
Em edição inédita, chamada “Diversidade: O que 
é e o que ela pode fazer pelos seus negócios”, 
a publicação é um guia prático com pontos e 
ações fundamentais para criação e aplicação de 
um programa de diversidade, em especial, nas 
pequenas e médias empresas. O guia, realizado 
em parceria com o consultor Reinaldo Bulgarelli, 
está disponível em http://migre.me/tDTIU

“A Diversidade deixou de ser uma opção para 
as empresas, é considerada hoje um fator im-
portante para o modelo de negócio de qualquer 
organização. A contribuição da convivência entre as diferenças, seja de gênero, cor, 
religião ou classes, entre outras, é elemento de impacto nos resultados corporativos”, 
afirma Deborah Vieitas, CEO da Amcham Brasil, primeira mulher a liderar a entidade 
em 97 anos de história. 

Nas empresas multinacionais estabelecidas no Brasil, segundo a CEO, programas 
de gestão em prol da diversidade já são mais comuns, gerando ganhos e vantagens 
competitivas. “Nas grandes companhias e multinacionais, o programa é desenvolvido 
na matriz e chega para aplicação na base brasileira, um grande facilitador. A nossa 
cartilha preenche a lacuna existente nas pequenas empresas sem acesso a este 
conteúdo por falta de estrutura ou acesso a ferramentas, conteúdo e pilares básicos 
de um plano de ação no tema”, explicou a CEO da Amcham. Além de esclarecer 
legislações específicas sobre cotas obrigatórias, ações e ferramentas, o guia traz os 
10 passos necessários para se estabelecer um programa do tipo. Especificamente 
sobre pessoas com deficiência, há um link que remete à Lei Brasileira de Inclusão.

trabalhar com a diversidade. “Temos tido 
um bom resultado”, conta. Ela acredita 
também que a chegada da Lei Brasileira 
de Inclusão, que entrou em vigor em 
janeiro passado, trará muitos benefícios 
ao setor. 

“O apoio dos estados e municípios é 
de fundamental importância para alavan-
car a inclusão da pessoa com deficiência 
por meio do trabalho”, conclui a coorde-
nadora. As empresas que recebem as 
palestras de orientação, a consultoria e 
o candidato indicado, segundo ela, não 
têm do que reclamar, dizem que traba-
lham com tranquilidade, pois existe aces-
sibilidade atitudinal. Quando contratam 
apenas por exigência legal, a experiência 
pode ser ruim para elas e, principalmente, 
para os trabalhadores.

trabalho
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Sorveteria de jovem Surdo
é sucesso em Sergipe !!!

A
racaju/SE, capital sergipa-
na à beira mar, é um local 
convidativo para um bom 
sorvete. Desde a última 
semana de janeiro, uma 

sorveteria localizada na Galeria Amaro-
mar tem chamado a atenção dos visitan-
tes. Seu idealizador e proprietário, Breno 
Nunes de Oliveira, produz, administra e 
vende seus produtos, com um detalhe em 
relação a outros estabelecimentos: ele é 
surdo, se comunica em  LIBRAS - Língua 
Brasileira de Sinais e tem uma das duas 
vendedoras também surda.

Não por acaso então, o nome da loja 
é “Il Sordo Gelato e Paletas”. Ele explica 
o significado da marca: “não só é dono 
surdo de empresa, também representa a 
capacidade, qualidade no serviço, atendi-
mento e produção, cultura e valorização 
de Libras, representante da comunidade 
surda, acessibilidade”, afirma Breno.

Aos 23 anos, o agora sorveteiro é es-
tudante de Letras/Libras na Universidade 
Federal de Sergipe para aprofundar seus 
conhecimentos sobre a língua que apren-
deu a partir dos 4 anos de idade e da qual 
é professor. “Libras é minha língua natural 
e minha identidade surda. Sou apaixonado 
por Libras”, ele garante. Breno estudou em 
escolas de ouvintes a partir de um ano e 
seis meses de idade. Até os 7 anos ele 
conta que passou por cinco escolas mas 
aprendeu muito pouco. Os pais dele e 
de outros surdos foram fundadores do 
Instituto Pedagógico de Apoio à Educação 
do Surdo de Sergipe (IPAESE), onde estu-
dou do 1º ano fundamental até o ensino 
médio técnico. Foi neste curso técnico 
de Informática onde aprendeu também 
a ser empreendedor e teve despertado o 
desejo de tornar empresário.

Juntamente com o pai, José, ele fez 
cursos em São Paulo sobre o assunto. 
Breno nem conhecia o conceito do gelato 
típico da Itália, porque Sergipe não oferecia 

a opção.  “Aprendi toda a tecnologia e co-
nheci equipamentos e processos”, conta. 
Após esse aprendizado, foi desenvolvido 
um modelo de negócios juntamente com 
uma consultoria.

Hoje estão à disposição dos clientes 
24 cubas de sabores variados, entre ita-
lianos e regionais, e sempre apresentam 
wwffw. Ele garante que o relacionamento 
com a os clientes ouvintes não é difícil: 
“podemos nos comunicar de várias formas 
para que consigam entender”, diz. “Meu 
ambiente tem visual para facilitar a com-
preensão e o interessado pode apontar. 
Além do interesse nos sabores deliciosos 
dos nossos sorvetes, também há clientes 
interessados em aprender e em se comu-
nicar em Libras”, conta Breno. “Os clientes 

surdos sempre ficam animados na minha 
empresa porque todos que frequentam 
aprendem a conviver e respeitar a cultu-
ra surda. Minha preocupação é sempre 
manter uma relação com os clientes com 
carinho e sorriso”. 

Os planos é ter sempre pessoas sur-
das trabalhando na gelateria e, no futuro, 
abrir uma franquia para levar a empresa a 
outras localidades. “Quero que a IL Sordo 
seja uma marca que represente a inclu-
são do surdo de forma produtiva, seja 
espaço para integração de surdos e ou-
vintes. Que possa contribuir para quebrar 
o preconceito em relação à capacidade 
empreendedora do surdo. O surdo pode 
tudo, precisa apenas de conhecimento e 
oportunidade”, garante.

SEU RENEGADE ESTÁ NA JEEP SINAL.
O CARRO DE TODO O MUNDO,
PARA TODO MUNDO.
JEEP RENEGADE. AGORA COM UMA VERSÃO EXCLUSIVA
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Câmbio automático
de 6 velocidades.

Motor 1.8 Flex.

Versão 1.8 com câmbio automático de seis 
velocidades, com isenções de IPI e ICMS, certificação 
das empresas adaptadoras, garantia e assistência 
estendida.  Resumindo, mais respeito por você.

JEEP.COM.BR
CAC 0800 7037 150

facebook.com/jeepdobrasil
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Consulte as condições para ter direito às isenções. Imagens meramente ilustrativas.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: Av. Bady Bassitt, 5000 • (17) 3211-4610

SOROCABA: Av. General Carneiro, 1.459 • (15) 3229-9555

PAMPULHA - BH: Av. Presidente Carlos Luz, 5009 • (31) 2513-1400

NAÇÕES UNIDAS: Av. Das Nações Unidas, 21.612 • (11) 5696-4777

SÃO BERNARDO: Avenida Pereira Barreto, 984 • (11) 4336-8100
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Conferência Nacional promove debate sobre
direitos humanos da pessoa com deficiência

R
epresentantes de governos 
e da sociedade civil partici-
param, entre os dias 24 e 
27 de abril, da IV Conferên-
cia Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, em Brasília/DF. 
Além disso, no mesmo espaço, foram de-
batidas políticas públicas para a promoção 
de direitos da criança e do adolescente, 
idosos e população LGBT no processo 
denominado Conferências Conjuntas de 
Direitos Humanos.

A etapa da pessoa com deficiência 
reuniu 841 delegados e delegadas de 
todos os estados brasileiros e do Distrito 
Federal, sendo considerada o ápice de 
um processo que vinha em curso desde 
o início de 2015. Participaram desta cons-
trução aproximadamente 2 mil municípios 
através de conferências locais e regionais 

movimentopor Jorge Amaro

em todo o Brasil, conforme relatório final 
elaborado pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CO-
NADE). O texto-base dessas discussões 
teve como tema central “Os desafios na 
implementação da política da pessoa com 
deficiência: a transversalidade como radi-
calidade dos direitos humanos”.

Diferentemente das conferências ante-
riores ocorridas nos anos de 2006, 2008 
e 2012, onde o foco dos debates eram 

as políticas setoriais, os elementos centrais 
desta vez foram as questões relacionadas 
aos direitos humanos, organizadas em 
3 eixos, tendo como resultado final 89 
propostas e 9 moções aprovadas.

O primeiro eixo tratou sobre “Gênero, 
raça e etnia, diversidade sexual e gera-
cional”, sendo aprovadas 29 propostas e 
57 diretrizes. Uma das questões sugere 
a promoção de campanhas e materiais 
sobre os direitos das pessoas com de-

SEU RENEGADE ESTÁ NA JEEP SINAL.
O CARRO DE TODO O MUNDO,
PARA TODO MUNDO.
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Jorge Amaro
 servidor da Faders Acessi-
bilidade e Inclusão e Douto-
rando em Políticas Públicas 

na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Autor do livro Sustentabilidade 
& Acessibilidade. 
Site: www.jorgeamaro.com.br

ficiência de forma acessível, garantindo 
acesso e a presença de todas as pessoas 
com deficiência na mídia, contemplando 
a diversidade de gênero, raça, etnia, diver-
sidade sexual e geracional.

O segundo eixo abordou “Órgãos ges-
tores e instâncias de participação social” 
também com 29 propostas aprovadas e 
39 diretrizes. Um dos desafios citados foi 
a ideia de criação de instrumentos e incen-
tivos federais para que as três esferas de 
governo implantem e implementem a polí-
tica da pessoa com deficiência e assegurem 
uma estrutura administrativa e de gestão 
de forma transversal, intersetorial e multi-
disciplinar, tendo o modelo biopsicossocial 
como ferramenta para as políticas públicas.

Já o terceiro eixo debateu “Interação entre 
os poderes e entes federados”, sendo apro-
vadas 31 propostas e 36 diretrizes. Dentre 
as proposições está a criação de um obser-
vatório integrado para acompanhar o cum-
primento da LBI - Lei Brasileira de Inclusão 
nas três esferas de governo, compartilhando 
dados relativos a políticas públicas para as 
pessoas com deficiência, a fim de diagnosti-
car, planejar, monitorar e avaliar a efetividade 
das ações desenvolvidas de forma a garantir 
atendimento de qualidade.

Ao final, pelo menos uma das ques-
tões foi consenso:  como implementar 
as políticas públicas e as decisões e pro-
postas de Conferências ? O que avalia-
mos de fato ? São elementos a serem 
aprofundados entre conselhos e gestores. 
A criação de um fundo nacional para 
financiar políticas públicas foi mais uma 
vez apontado pelos delegados e delega-

das, como essencial para viabilizar essas 
políticas.

Uma das questões ainda presentes de 
forma negativa foi a capacidade de serem 
resolvidas as questões de acessibilidade. 
Por mais que tenhamos avanços, ainda 
carecemos de metodologias que garantam 
esse direito de forma plena a todas as pes-
soas. O que fundamenta essa questão foi 
reforçado na moção Nº 6, que destacou 
a  violação de direitos não somente em 
questões de mobilidade como o transporte, 
mas questões como banheiros lotados, 
inacessibilidade (falta de cadeira de banho, 
pessoas com deficiência deixadas próximas 
do hotel e não no hotel, promovendo uma 
situação de risco) e filas extensas.

Além das propostas, foram assinados 
Decretos importantes pela então presi-
denta Dilma Rousseff nas áreas da pes-
soa com deficiência, LGBT e defensores 
de direitos humanos. Entre eles está o 
Decreto Nº 8.725, de 27/04/2016, que 
institui a Rede Intersetorial de Reabilitação 
Integral e dá outras providências. Também 
foram aprovadas várias moções, como em 
defesa da audiodescrição e atenção às 
pessoas surdocegas.

movimento

SP: serviço de
emergência para surdos

Pessoas com deficiência auditiva, 
moradoras no Estado de São Paulo, já 
podem se cadastrar para acesso aos 
sistemas de emergência da Polícia 
Militar. Com isso, será possível acio-
nar os serviços 190 e 193 por meio 
do SMS (envio de texto por celular) 
em casos de acidentes, roubos ou 
assaltos. Apenas as mensagens de 
números de celulares previamente 
cadastrados no sistema serão rece-
bidas pela PM. Na capital paulista, o 
cadastramento pode ser feito na sede 
da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, de segun-
da a sexta, de 9h às 18h. É preciso 
apresentar RG, CPF, endereço e até 
três números de celular para cadastro. 
Há intérprete de Libras no local para 
quem precisar. Diversos batalhões da 
Polícia Militar também fazem esse 
cadastramento. Segundo a Delegacia 
de Polícia da Pessoa com Deficiência, 
em 2015 foram registradas em todo 
o estado cerca de 15 mil ocorrências 
envolvendo pessoas com deficiên-
cia, sendo que 12,7% envolveram 
de pessoas com deficiência auditi-
va. Dados do IBGE revelam que no 
Estado de São Paulo há cerca de 9 
milhões de pessoas com algum tipo 
de deficiência, das quais 1,8 milhão 
têm deficiência auditiva.

Em caso de grupos de pessoas 
com deficiência auditiva, como es-
colas ou instituições de atendimento, 
o cadastramento deve ser agenda-
do pelo e-mail: violenciadeficien-
cia@sedpcd.sp.gov.br ou telefone  
(11) 5212-3755.

notas
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Evento conta com 15 marcas de automóveis e 
mais de 40 expositores em 3 dias de atrações e 
negócios no Campo de Marte em São Paulo/SP

D
epois do grande sucesso 
da edição 2015 do evento, 
ocorrido no Autódromo de 
Interlagos em setembro do 
ano passado, a organiza-

ção da mostra optou por mudar o local e 
a Mobility & Show 2016 será realizada no 
Campo de Marte/PAMA-SP, no bairro de 
Santana, na zona norte da capital paulista. 

“Optamos pelo novo local em função, 
primeiramente da localização – o Cam-
po de Marte está localizado a 600 m 
do Metrô, tem acesso fácil por todas as 
vias e também por conta do tamanho.  

A feira cresceu e está três vezes maior que 
a edição anterior. Não teríamos como rea-
lizar um evento desse porte em Interlagos. 
E também, desta forma, seguimos a tradi-
ção do que acontece já há 30 anos com o 
evento que nos inspirou, que acontece em 

Londres, na Inglaterra, onde já passou por 
autódromos, aeroportos, portos, enfim... 
locais diferentes, atrativos e interessantes”, 
comenta Rodrigo Rosso, editor da Revista 
Reação, presidente da ABRIDEF e organi-
zador do evento.

A Mobility & Show 2016 vem com a 
mesma fórmula simples de ser realizada 
e que deu certo. O evento acontece ao ar 
livre e os expositores não tem estandes e 
sim tendas do tipo chapéu de bruxa, todas 
padronizadas. “Dessa forma, temos uma 
feira igualitária, justa. Aqui não existe um 
estande mais bonito ou requintado que 

Chegou a
MOBILITY & SHOW 2016 !!!



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

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. 

ITALIAN TECHNOLOGY, BRAZILIAN PASSION 
 

 www.italmobility.com.br 
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o outro. O que vale e é valorizado são: 
a qualidade do produto apresentado e o 
atendimento. Baixo investimento, pratici-
dade, público visitante qualificado e resul-
tados efetivos... é isso que oferecemos ao 
nosso expositor”, garante Rosso.

Mas o visitante também vai poder notar 

dentro de um estacionamento na rua ao 
lado da estação Tietê do Metrô, com vans 
adaptadas e comuns, levando o visitante ao 
evento com conforto e segurança, o esta-
cionamento no local também é gratuito e 
tem praticamente 1.000 vagas à disposição 
do público. A entrada no evento também 
é gratuita, bem como todo atendimento 
oferecido pela equipe de despachantes 
especializados em isenções de impostos 
para PcD na compra do carro 0Km, feito pe-
las equipes da Lyon Despanchantes, Inova 
Isenções e Baccarelli. Bem como também, 
o atendimento e a pré-avaliação médica 
realizada pelas clínicas credenciadas do De-
tran – Segunda Geração e Clínica PcD. E 
ainda, as autoescolas Javarotti e DF, que es-
tarão à disposição para informações sobre 
CNH especial. Isso sem falar da Prefeitura 
de São Paulo, através do DSV-SP, que rea-
lizará o cadastramento para fornecimento 
gratuito do Cartão Defis – cartão nacional 
de estacionamento – para idosos e pes-
soas com deficiência. E a Receita Federal 
de São Paulo, que atenderá a população 

a diferença e as melhorias e diferenciais 
na Mobility & Show 2016 em relação à 
mostra do ano passado. Este ano, serão 
3 dias de feira – sexta, sábado e domingo 
– em 2015 foram apenas 2 dias.

Além do transporte gratuito – ida e volta 
– saindo de uma plataforma de embarque 
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tirando dúvidas sobre direitos, isenção de 
impostos, imposto de renda etc.

 O Governo Federal e seus parceiros 
(ministérios e órgãos federais) – através 
da Secretaria Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – também estará 
presente, trazendo informações de inte-
resse da população em geral, mostrando 
o trabalho do governo em prol do cidadão 
com deficiência e idosos, apresentando 
novidades, como ônibus interestaduais 
adaptados segundo a nova NBR, que em 
função da nova LBI, agora passa a ser obri-
gatório e será mostrado em primeira mão.

Na entrada da feira, o visitante poderá 
fazer o seu credenciamento com equipe 
treinada e especializada, além de solicitar 
– aqueles que necessitam e de acordo 
com a capacidade de atendimento – uma 
cadeira de rodas emprestada ou um trici-
clo motorizado, para visitar a mostra com 
maior conforto.

O visitante contará também com 3 
blocos de banheiros, um físico e dois 
químicos, masculino e feminino, todos 
adaptados e acessíveis. Além de um Pos-
to Médico e ambulância aptos a atender 
e auxiliar os visitantes, com e sem defi-
ciência, inclusive em suas necessidades 
específicas de higiene e de saúde.

A praça de alimentação da Mobility & 
Show é uma atração à parte... uma das 
principais atrações do evento e montada 
com Food Trucks que trazem as mais va-

adaptadas para transporte de PcD, seguros 
específicos e linhas de financiamento e 
crédito, entre outros.

Palco de Shows, 
auditório e atrações 

Este ano, a Mobility & Show conta 
com um palco repleto de atrações ar-
tísticas: música com orquestra e bandas 
de rock, blues e jazz, shows de stand-up, 
grupo de percussão, teatro de fantoches 
da Polícia Militar de SP, grupos teatrais, 
desfile de moda inclusiva, apresentação 
da cantora Celelê e convidados, capoeira 
e artes marciais, DJs e muito mais... tudo 
sob a batuta do apresentador e comuni-
cador cadeirante Rodolfo Ferrim.

No auditório, novidade para este 
ano com apoio do Governo Federal, o 
visitante poderá encontrar palestras e 
workshops de grande interesse, com 
temas como: Tecnologias Assistivas, mé-
todos de ensino musical, informações 
sobre isenções de impostos e sobre 
CNH especial, inovação em adaptações 
veiculares para condutores e transpor-
te de PcD, lançamento de programas 
específicos de atendimento para PcD e 
lançamentos de modelos de automóveis 

especial

riadas opções de lanches e pratos, dos 
mais simples à alta gastronomia. “Este 
ano ainda teremos as Bike Foods para 
completar o espetáculo de delícias... São 
cerca de 15 trucks, bikes e carrinhos/
balcões”, diz a organização.

Outra atração é o estúdio do Gru-
po Bandeirantes, onde as rádios Band 
News FM, Bandeirantes e Sulamérica, 
estarão com seus apresentadores e lo-
cutores transmitindo ao vivo parte da 
programação das emissoras diretamente 
da Mobility & Show, com entrevistas e 
convidados.

Este ano, além dos carros em expo-
sição e dos mais de 55 modelos dis-
poníveis para test-drive, quem visitar a 
Mobility & Show encontrará outros pro-
dutos e serviços, como: despachantes, 
clínicas médicas, autoescolas, cadeiras 
de rodas manu-
ais e motorizadas, 
próteses e órteses 
e equipamentos 
de Tecnologia As-
sistiva, adaptações 
veiculares – tanto 
para quem dirige 
como para quem é 
transportado, equi-
pamentos e acessó-
rios para motoriza-
ção de cadeiras de 
rodas, ônibus e vans 



apresentado por montadoras, políticas 
públicas e muito mais.

Dentro o hangar – única área cober-
ta – onde ficará o auditório, o visitante 
encontrará algumas atrações, como por 
exemplo, o SPA de beleza “Espaço Sanctus 
3B” – barbearia, beleza e bem estar – que 

atenderá homens e mulheres. Também 
estará presente nessa área a exposição 
fotográfica de Kica de Castro, fotógrafa 
especializada em PcD. Além da linda ex-
posição das pinturas do ex-narrador es-
portivo e um dos maestros das Diretas 
Já, o querido Osmar Santos, que além de 

tudo é o Presidente de Honra da Mobility 
& Show 2016. No espaço também estarão 
outros parceiros, como a UP Rose, apre-
sentando uma novidade em tecnologia: 
equipamento desenvolvido no Brasil, que 
permite à pessoa com deficiência física an-
dar em pé com total mobilidade. Também 
teremos a presença da ABOTEC – Assoc. 
Brasileira de Ortopedia Técnica e a entida-
de apoiadora do evento, a ABRIDEF – As-
sociação Brasileira da Indústria, Comércio 
e Serviços de Tecnologia Assistiva.

Test-Drive 
Uma das áreas mais visitadas e concorri-

das do evento, o Test-Drive é a atração maior 
da Mobility & Show. No ano passado foram 
realizados 989 testes em dois dias de evento 
e com pouco mais de 35 carros. Este ano, se-
rão 3 dias de feira com mais de 55 modelos 
de 15 marcas diferentes. “Estamos prevendo 
um volume enorme de testes a serem reali-
zados com esse volume de modelos nos três 
dias de evento e numa pista que pode che-
gar a 1.200 metros. Por isso, para dar mais 
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Tendas
100m²
64m²
25m²
16m²
9m²

fluidez nessa operação complicada, fizemos 
algumas mudanças em relação ao ano pas-
sado”, afirma Renato Baccarelli, consultor da 
Mobility & Show e responsável pela operação 
do test-drive, comandado pelos profissionais 
– cerca de 40 instrutores especializados em 
PcD – da Autoescola Javarotti, parceira na 
operação do Test-Drive.

As mudanças começam pelo cre-
denciamento, que este ano terá um 
posto exclusivo na entrada da área dos 
testes, onde todos que forem realizar o 
test-drive deverão preencher um termo 
de responsabilidade e apresentar sua 
CNH. “Passando pela tenda do creden-
ciamento obrigatório do test-drive, o 

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 – 

vans adaptadas saindo da Estação Tietê 
do Metrô.

Plataforma de embarque – Estaciona-
mento na Rua Marechal Odylio Denys.



visitante receberá uma pulseirinha que 
permitirá o seu acesso à área demarcada 
para adentrar aos carros”, conta Baccarelli.

Todo teste sempre será acompanhado 
por um instrutor. Haverá no local uma tenda 
e pessoal de apoio para embarque e outra 
para desembarque. Além de um bolsão 
com manobristas para movimentação dos 

carros testados. “Outra novidade é que, 
pela primeira vez em eventos desse tipo, 
teremos este ano uma parceria com o bata-
lhão de trânsito da Polícia Militar de SP, que 
realizarão o teste do bafômetro na entrada 
do test-drive, numa ação de conscientiza-
ção e segurança”, finaliza o responsável 
pela operação.

Marcas de automóveis 
que estarão presentes 
no evento com veículos 

em exposição e  com 
carros adaptados 

– vários modelos – 
à disposição para

Test-Drive.
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Novos ônibus não terão mais 
cadeiras de transbordo !

A 
partir de 1º de julho de 
2016, os ônibus de trans-
porte rodoviário, de freta-
mento contínuo e turismo, 
não poderão mais ser co-

mercializados sem plataforma de elevação 
veicular, que funciona como um elevador. 
Será o fim das cadeiras de transbordo 
usadas até agora por pessoas em cadeiras 
de rodas ou mobilidade reduzida. É uma 
determinação da Portaria 269, do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (INMETRO). Inicialmente, a 
determinação era para ter entrado em 
vigor em 21/03, mas o prazo foi ampliado 
a pedido das empresas de ônibus.

A demanda do fim das cadeiras veio 
da Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, com 
objetivo de tornar esse tipo de acessibi-
lidade menos desconfortável para esses 
passageiros. As cadeiras de transbordo fo-
ram consideradas também pouco práticas 
e inseguras pelo INMETRO.

As novas plataformas não serão vistas 
imediatamente porque a determinação 
não abrange os veículos em circulação, 
apenas os novos. De acordo com informa-

transporte

ções da assessoria da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), no trans-
porte de fretamento não há idade mínima 
estabelecida para os veículos, portanto 
não há como prever em quanto tempo as 
empresas substituirão os veículos usados. 
No transporte regular, a Resolução ANTT 
Nº 4.770, de 25/06/2015, apresenta al-
guns critérios para a idade dos veículos 
que serão utilizados no serviço mas a 
base é até 10 anos de fabricação. Cabe 
à Agência regular e fiscalizar os serviços 
de transporte rodoviário interestaduais e 
internacionais de passageiros, aplicando 
multas no caso de descumprimento das 
normas de acessibilidade.

Fabricantes

Jose  Antônio  
Fernandes Martins, 
presidente da FABUS - 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Ônibus, 
explica que mesmo com 
o adiamento da entrada 
em vigor da portaria, os fabricantes consi-
deraram o tempo exíguo para as adapta-

ções dos veículos. Ainda assim, ele espera 
que as 7 empresas associadas, as maiores 
do país - Caio, Induscar, Ciferal, Comil, 
Irizar, Marcopolo, Mascarello e Neobus - 
tenham condições de finalizar as adequa-
ções dos projetos e respectivos veículos 
protótipos, para realização dos testes de 
validação e comprovação da segurança 
veicular, antes da data prevista para iní-
cio da fabricação seriada. “Em função da 
quantidade de modelos de veículos, seria 
prudente ter concedido um prazo mais 
elástico para início da fabricação, no míni-
mo compatível com o prazo estabelecido 
para a certificação compulsória dos equi-
pamentos, ou seja, a partir de outubro”, 
explica o presidente.

Até meados de maio o setor fabricante, 
segundo Martins, não havia recebido ne-
nhuma encomenda dos novos modelos. 
O presidente lembra ainda que está em 
revisão a Norma ABNT NBR 15320, que 
trata da acessibilidade à pessoa com defi-
ciência no transporte rodoviário, que pode-
rá modificar ou trazer requisitos adicionais 
aos veículos. “A indústria de ônibus tem se 
dedicado constantemente no desenvolvi-
mento de novas soluções para facilitar o 
acesso no embarque e desembarque de 
todos os usuários do transporte coletivo 
de passageiros. Todo o empenho também 
é dedicado para não afetar drasticamente 
na redução da capacidade de passageiros 
dos veículos, mas sem perder de vista o 
objetivo principal que é o atendimento 
às pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida”, afirmou Martins.

veículos e adaptações



Brasil conquista o maior 
prêmio esportivo mundial 

com Daniel Dias !

O 
ganhador do Prêmio Lau-
reus, considerado o Oscar 
do esporte, destinado ao 
melhor paratleta do mun-
do, é o nadador Daniel 

Dias, que recebeu a honraria pela tercei-
ra vez. O anúncio foi feito em abril, em 
cerimônia Berlim (Alemanha), à qual ele 
não compareceu por estar treinando para 
mais uma competição aqui no Brasil. Os 
vencedores são escolhidos por votação 
da Laureus World Sports Academy, um 
júri esportivo qualificado, composto de 
55 dos maiores esportistas de todos os 
tempos, que define os ganhadores em 
várias categorias.

Daniel foi premiado como reconheci-
mento às oito medalhas conquistadas no 
Mundial Paralímpico da Escócia (7 ouros e 
1 prata) e nos 8 ouros nos Jogos Parapan-
-Americanos do Canadá, ambos em 2015. 
Ele já havia ganho o Laureus também em 
2009 e 2013, tendo já sido indicado por 
6 vezes à premiação.

Este ano ele concorreu com a francesa 

esporte

Marie Bochet (esqui), a chinesa Liu Cui-
qing (atletismo), a cubana Omara Durand 
(atletismo), o sul-africano Pieter Du Preez 
(atletismo e ciclismo) e o chinês Leung 
YukWing (bocha). Dos três brasileiros 
indicados, ele foi o único vencedor. Os 
outros foram o surfista Adriano de Souza, 
o Mineirinho, e o skatista Bob Burnquist, 
na categoria Atletas de Ação.

Além de Daniel, os atletas paralímpi-
cos brasileiros Clodoaldo Silva (natação) 
e Alan Fonteles e Terezinha Guilhermina, 
ambos do atletismo, já foram indicados 

em outras oportunidades ao prêmio Lau-
reus. “Estou muito feliz por receber pela 
terceira vez este prêmio. Infelizmente, 
não pude estar presente, mas agradeço 
primeiramente a Deus e também à Fun-
dação Laureus por ter votado em mim”, 
comemorou o atleta. “Daniel teve um ano 
impressionante em 2015 e torcemos para 
que ele possa brilhar ainda mais nos Jo-
gos Paralímpicos Rio 2016”, disse Andrew 
Parsons, presidente do Comitê Paralímpico 
Brasileiro e vice-presidente do Comitê Pa-
ralímpico Internacional.
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UBER
uma nova oportunidade de trabalho para Surdos

D
esde maio de 2015, a pla-
taforma para táxis Uber, que 
conta com motoristas diri-
gindo seus próprios carros, 
sem especificações, lançou 

globalmente um aplicativo adaptado para 
pessoas com deficiência auditiva. Hoje a 
Uber já está em 462 cidades no mundo. No 
Brasil, combatida por taxistas, que temem 
perder mercado, a empresa tem se expan-
dido tanto no número de motoristas que 
aderem ao modelo quanto no de passagei-
ros que optam por esse tipo de transporte. 

A possibilidade de dirigir como profissão 
já conquistou adeptos entre pessoas com 
deficiência auditiva por aqui, animadas com 
a alternativa de renda. A ideia de desenvolver 
uma funcionalidade para avisar ao usuário 
que o motorista é surdo surgiu nos Estados 
Unidos, a partir de sugestões de motoristas 
parceiros com deficiência auditiva e da As-
sociação Nacional de Surdos daquele país. 
Com isso, os usuários pedem um carro e 
inserem seu destino pelo próprio aplicativo, 
assim não é necessário explicar o caminho 
ao motorista, que se guia pelo Waze. “O im-
portante é que o aplicativo é amigável tanto 
para o motorista quanto para os usuários”, 
explica Leticia Mazon, gerente de Comuni-
cação da Uber no Brasil. Para o motorista 
com deficiência auditiva a diferença é que, 
no lugar de alertas sonoros, o APP envia 
alertas luminosos para indicar solicitações 
de viagem ou notificações. 

O serviço tem um sistema de avaliação 
pelos passageiros e, até agora, os moto-
ristas surdos têm tido feedbacks positivos. 
Pelo sistema, o motorista avalia o usuário e 
o usuário avalia o motorista parceiro, que 
precisa ter média 4,6 de 1 a 5 estrelas para 
continuar a trabalhar com a Uber.

Em outros países em que o serviço opera, 
a plataforma serve como ferramenta para 

geração de renda também para pessoas 
com deficiência física que utilizam carros 
adaptados para dirigir, mas por aqui, a novi-
dade ainda não chegou. De acordo com a 
gerente, qualquer pessoa, com deficiência 
ou não, pode se tornar um motorista par-
ceiro, desde que tenha carteira de motorista 
com licença para exercer atividade remune-
rada (EAR). É também necessário entregar 
uma certidão negativa de antecedentes 
criminais nas esferas estadual e municipal. 
Todos os documentos dos carros também 
são checados. É necessário apresentar a 
Certidão de Registro e Licenciamento do 
Veículo, Bilhete de DPVAT do ano corrente 
e apólice de seguro com cobertura APP 
(Acidentes Pessoais a Passageiros) a partir 
de R$ 50 mil por passageiro.

Motoristas parceiros
Há dois meses, Marcos Roberto Kuhn 

Avila, de 29 anos, surdo profundo, dirige 
seu carro para a Uber em Porto Alegre/RS. 
Ele já tinha tentado trabalhar como moto-
rista executivo e de táxi, mas nunca tinha 
conseguido pelo problema de comunicação, 
por não poder atender um telefone comum 
e, segundo ele, pela falta de confiança dos 
empregadores. “Agora não tenho dificulda-
de, trato bem os passageiros e eles também 
me tratam bem como agradecimento pela 
carinhosa recepção”, conta Marcos.

Outro que está se dando bem na nova 
profissão é Carlos Eduardo Cristaldi Romano, 
que tem 34 anos e mora no Rio de Janei-
ro/RJ. Surdo desde os três meses de vida 
devido a uma forte pneumonia e ao uso de 
antibióticos, é motorista da Uber há um ano 
e três meses. Ele é formado em design e 
trabalhava como auxiliar administrativo antes 
de ser motorista, opção que conheceu por 
meio de um amigo que trabalha no serviço 
norte-americano. Ele conta que não tem tido 
nenhuma dificuldade no dia a dia com os 
passageiros. “Estou gostando muito de tra-
balhar, faço o melhor que posso dando um 
ótimo atendimento ao passageiro, abrindo a 
porta e oferecendo água e balas, andando 
tranquilo e em paz”, finaliza.
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C
omeço este texto saindo do 
Rio de Janeiro, de carro, em 
uma manhã chuvosa. Des-
tino ? São Paulo. A ideia é 
entregar em mãos esta ma-

téria ao Diretor e Editor da Revista Reação, 
Rodrigo Rosso. Em tempos de Olimpíada 
e Paralimpíada me vejo levando a tocha 
ou o bastão para passar a um parceiro de 
Equipe. Estou entrando na Avenida Airton 
Senna, na Barra da Tijuca. São 8:11h do 
dia 8 de junho de 2016.

Enquanto isso, quero contar para vocês 
sobre o evento inclusivo “1º ASAPARATO-
DOS”, que aconteceu no dia 5 de junho, 
no Parque de Madureira, aqui no Rio. Um 
local de grande acessibilidade internamen-
te. Mais um daqueles lugares que chamo 
de “Ilha de Acessibilidade”. 

Um evento inclusivo com cerca de 150 
pessoas, dentre elas mais de 50 PcD, 
muitos Cadeirantes, Muletantes, alguns 
Downs, outros com Paralisia Cerebral, 
dentre muitas pessoas com várias defici-
ência, patologias etc... Coincidentemente 
30 % do total de participantes eram PcD, 
aproximadamente a mesma proporção 
em relação ao número de PcD e a popu-

rio de janeiro por Fábio de Seixas Guimarães

lação do Brasil, de acordo com o Censo 
2010 do IBGE. 

Lá vimos um “skatista” sem pernas, o 
cadeirante desfilando no seu triciclo mo-
torizado numa pista de skate... Foi um 
dia onde o menino Patrick, de 10 anos, 
sentado na cadeira de rodas, transforma-
da em triciclo motorizado  disse: “ Hoje 
é o dia mais feliz da minha vida.  Estou 
com vontade de chorar. Posso?”. O que 
também quase nos fez chorar. 

Mas, um evento desse para acontecer, 
mesmo que ainda seja um evento de 
pequeno  porte, precisa de um planeja-
mento e ações que, poucos têm ideia de 
sua dimensão. Para termos essa noção 
precisaremos voltar no tempo.

Como surge a ideia 
de um evento ?

Muitas vezes isso acontece ao acaso. 
Acaso que, desta vez, ocorreu no dia 12 
de março de 2016.  Estávamos em um 
encontro naquele Parque para entrega de 
dois equipamentos Kit Livre e um test-
-drive, quando nosso amigo e parceiro, 
Jean Sampaio pegou a cadeira motorizada 
com o Kit Livre instalado nela e entrou na 
pista de skate. Foi seguido por Fellipe Kizu, 
até que ambos foram advertidos e retira-
dos da pista por um guarda municipal. A 
felicidade estampada no rosto dos dois 
foi indescritível.

Pronto ! Estava lançada a ideia ! Se 
não pode entrar com a cadeira de rodas 
na pista de skate, mas é possível e traz 
ao cadeirante a sensação de liberdade, 
aventura e felicidade, por que não fazê-
-lo oficialmente ?  Foi a partir disso que 
percebemos a necessidade de levar para 
aquela “Ilha de acessibilidade” uma outra 
possibilidade de lazer. Assim, mais pesso-
as poderiam vivenciar o que Jean e Kizu 
experimentaram: LIBERDADE ! AVENTURA 
! E o sentimento do EU POSSO !

A ideia estava ali, faltava colocá-la em prá-
tica. Nos juntamos a Paulo Bike, que presta 
serviço no Parque. Confirmamos a possibi-
lidade de ter conosco Júlio e Lúcio Oliveto 
com a  Kit Livre. Consultamos Rodrigo Rosso 
– Revista Reação e Mobility & Show, pela sua 

Um dia PARATODOS 
de verdade !!!



rio de janeiro

experiência em eventos, sobre a viabilidade 
de um evento assim. “Conta comigo”, disse 
Rodrigo, imediatamente. 

No dia 5 de abril, dois meses antes da 
data prevista apresentamos ao Gestor do 
Parque de Madureira, Claudio Cassetti, o 
Projeto do Evento - 1º ASAPARATODOS -  
que, além de se preocupar com a inclusão 
das Pessoas com Deficiência – PcD – pre-
tendia divulgar a acessibilidade no Parque 
de Madureira. Saímos de lá com o nosso 
“Nada a opor”, que nos dava o direito de 
utilizar a pista de skate, toda a área ao seu 
redor e a pista lateral do Parque.

Numa corrida contra o tempo, buscan-
do parceiros, encontrando vários “nãos”, 
mas conseguimos, por exemplo, o apoio 
do Wallace, do Espeto Bella Carioca, 
Quiosque 7. Faríamos todo o evento na-
quela área, teríamos um desconto especial 
para termos cachorro quente e refresco 
para as PcD e um de seus acompanhan-
tes, como pretendíamos. 

Desejávamos trazer de taxi alguns ca-
deirantes que moravam mais longe, ou 
com menos condição de ir ao Parque. 
Faltava recursos, mas não faltou apoio 
da Especial Coop Taxi, através do Marce-
lo, Thiago e seu Presidente Ronaldo, que 
trouxeram 6 cadeirantes para o Evento. 

Queríamos divulgar, mas não podíamos 
contratar um malling ou algo do gênero. 
Foi quando pudemos contar as preciosas 
ajudas do Paulo Roberdo do Facebook 
Parque de Madureira, da Gerente de Ma-
rketing do Madureira Shopping, do Rodri-
go Rosso da Revista Reação e Mobility & 
Show, e todos os demais parceiros que 
“colocaram a boca no trombone”. 

Pensamos em brindes para distribuir 
aos presentes. Não tínhamos recursos, 
mas conseguimos apoio do Luis Claudio 
Sá Freire, dono da Loja Enzo Toscani, do 
Madureira Shopping. 

Precisávamos dar segurança aos partici-
pantes e familiares, tendo uma ambulân-
cia para dar o apoio necessário em uma 
emergência. Mas, como sem grana para 
pagar uma com um médico. A Jumper, 
com Pablo e Carol, que produz cadeiras de 
rodas e tem parceria com a Livre Montado-
ra, resolveu participar do evento. A Jumper 

se propôs a nos ajudar financeiramente 
para custear a ambulância. 

Como as buscas não pararam a Resgate 
Plus, que havia sido consultada, através 
do Sócio Carlos Borer, nos conseguiu a 
ambulância que precisávamos. Assim, os 
recursos da Jumper custeariam o médico 
para a ambulância e outras despesas do 
evento, como banners e camisetas. Em 
paralelo estavam sendo feitas as inscri-
ções pelo site www.asaparatodos.com.br  
e, Angélica Macedo, mãe do cadeirante 
Fernando Macedo,  nos ajudava na or-
ganização das inscrições. Das inscrições 
obtínhamos os telefones para o Grupo do 
Whatasapp - 1º ASAPARATODOS. Em con-

versas diárias, nos conhecemos, rezamos 
juntos para não chover no dia do evento e, 
em sintonia morremos de medo na noite 
de trovoadas e muita chuva que antecedeu 
o dia do nosso encontro. 

Tudo isso é invisível aos olhos de quem 
aparece no dia para usufruir do resultado 
final. Assim como as PcD são muitas vezes 
invisíveis aos olhos da sociedade que não 
tem tempo para olhar e ver o outro.

Chegamos no dia 5 de junho !
Aos poucos o tempo chuvoso sorria para 

receber os Pintores com a Boca e com os 
Pés, Capitaneados por Eduardo Moreira 
de Melo, vieram: Victor Pereira e Jefferson 

39



40

Maia. O céu azul surgia dentre as nuvens 
para iluminar a tarde dos cadeirantes que 
vinham pela Especial Coop taxi, ou mesmo 
tocando suas cadeiras pelo grande Parque, 
juntamente com aqueles que vinham em 
busca de liberdade, diversão e in-clu-são. 

Mas nada teria se concretizado se não 
fosse, além de todas essas parcerias, a 
ajuda direta na produção de pessoas como: 
Paulo Fournier, Cátia Balthar, Bruno Mar-
tins, Angélica e Fernando Macedo, Marcos 
Evilásio, além de Rodolfo Miranda, como 
fotógrafo oficial do evento, e Conceição 
e mais três moças da Especial Coop Taxi 
dando apoio para servir o lanche e refresco 
dos convidados. 

Foi uma prova de que, principalmente 
nos tempos que vivemos, não há trabalho 
mais eficaz e construtivo que, um trabalho 
em parceria, em equipe. 

Agora sim, tudo contado, tudo escrito, 
posso entregar o bastão ao amigo Rodrigo 
Rosso. E depois, aproveitar para, na Mobilty 
& Show em São Paulo, apresentar o Projeto 
CadeirAlimentar - Um projeto de inclusão 
social no mercado de trabalho de eventos 
para cadeirantes. 

Pronto ! Cheguei ! Não... não cheguei 
em São Paulo ainda não. Cheguei só no 
Pedágio, que fica a 8 Km de quando co-
mecei a escrever este texto. Foram 50 mi-
nutos neste pequeno trajeto. Isso é fruto da 
“imobilidade” urbana que acontece no Rio 
às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016. 
E se está ruim para quem usa carro ou o 

transporte público, imagine para as PcD ou 
mobilidade reduzida. 

Queremos e lutamos por Mobilidade 
Urbana para todos ! 

Não apenas nas chamadas: “ Ilhas de 
acessibilidade”. Por isso continuamos apos-
tando na Revista Reação, na Mobility & 
Show, nas nossas parcerias e, em todos 
os movimentos que vierem a partir dessa 
rede que estamos criando. E, que esta rede 
possa contribuir para a  sensibilização e 
concientização dos governantes e da pró-
pria população sobre a necessidade cons-
tante de melhorias na acessibilidade e na 
qualidade de vida dos cidadãos.

rio de janeiro

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. Pos-

teriormente, passou a ser produtor 

independente. É o criador e responsável pelo Projeto BLA 

e da empresa ASA– Ações e Soluções de Acessibilidade. 

Site: www.asaparatodos.com.br
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Projeto CadeirAlimentar - Inclusão de PcD no mercado de trabalho
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D
anielle Nobile é a primei-
ra mulher a conquistar o 
Campeonato Brasileiro de 
Paratriathlon, em 2015, 
modalidade esportiva que 

inclui corrida, natação e ciclismo. É tam-
bém a primeira brasileira a participar do 
Parapan de Triathlon, realizado em março 
passado, em Sarasota, Flórida, Estados 
Unidos, onde ficou com a quarta colo-
cação. Foi campeã da Meia Maratona de 
Buenos Aires, da Golden Four Asics SP, 
ambas em 2014, e da Mizuno Half Mara-
thon no ano passado e neste ano. Tam-
bém conquistou a Wings for Life Brasil em 
2015 e 2016, e ficou em 2º lugar da prova 
na Itália, como embaixadora brasileira.

A meta para este ano era estar nas eta-
pas dos mundiais da modalidade, objetivo 
que não será possível por falta de recursos. 
Ela se dedicará a melhorar suas marcas 
nas provas nacionais e a manter o título 
de campeã brasileira. Nas Paralimpíadas 
2016, no Rio de Janeiro, não haverá a 
disputa na modalidade em que compete, 

a PT1 feminina, apenas em 2020.
O esporte sempre foi sua paixão, prin-

cipalmente a corrida. Trabalhava como 
professora e coordenadora de inglês em 
uma escola em Ribeirão Preto/SP durante 
o dia, dava aulas noturnas e frequentava 
a academia diariamente, onde gostava de 
fazer musculação, pedalar e correr, sendo 
a corrida sua prática preferida. Em outubro 
de 2012, por exemplo, completou uma 
prova de revezamento de 75 km, na qual 
correu quase 30 km. Ela se preparava 
para estrear em uma prova de triathlon 
no mês de novembro quando, na ida ao 
trabalho do dia 22 de outubro, seu carro 
capotou 8 vezes e ela fraturou a sétima 

vértebra da coluna cervical. Tinha 27 
anos, completados duas semanas antes. 
“A corrida foi o que salvou a minha vida, 
de várias maneiras. Foi o que me salvou 
fisicamente pois, segundo os médicos, 
foi a minha condição física que fez com 
que meu corpo respondesse rápido na 
UTI e no tempo que fiquei no hospital. 
Se fosse uma pessoa sedentária no meu 
lugar, teria morrido. A corrida e o esporte, 
de modo geral, foi o que me salvaram 
emocionalmente, não deixando a tristeza 
me pegar, não permitindo que eu me 
entregasse e me dando um motivo para 
lutar”, conta a atleta.

Para ela, correr não deixou de ser a 

Danielle Nobile e a sua 
paixão pelo esporte



coisa que mais gosta de fazer só porque 
não pode ser como gostaria. “Eu prefiro 
estar ali com uma cadeira de rodas do 
que não estar mais”, garante. Por causa 
do acidente, Danielle teve que trocar tem-
porariamente o esporte pela fisioterapia, o 
que considerava uma vitória diária. Conse-
guir escovar os dentes, segurar o garfo e 
comer sozinha, segurar a caneta, escrever 
seu nome, se maquiar, cada dia era uma 
novidade, fora aprender a viver na cadeira 
de rodas. Ainda no hospital, só pensava 
em correr, mas como não podia, pensou: 
“não posso correr, não posso pedalar mas 
posso nadar”. Insistiu até que o médico a 
liberasse para natação.

Sua vida tomou um novo impulso 
quando foi ao Hospital Sarah Kubitschek 
em Brasília/DF, fazer reabilitação. Lá, um 
educador físico a colocou, pela primei-
ra vez, numa handbike e ela conheceu 
vários outros esportes adaptados, como 
canoagem, vela, basquete, rugby, tênis 
de mesa, tênis de quadra e handball. “Na 
volta comecei a desejar uma handbike 
mais que dólar!”, ela lembra.

“Em abril de 2014 fiz minha primeira 
meia maratona após o acidente. Foi em 
São Paulo, a convite da minha amiga Ma-
rina. Fui com uma adaptação de handbike 
emprestada, que você prende na cadeira. 
Ali, meus amigos de corrida resolveram 
que fariam uma vaquinha e me dariam 
uma hand de presente. Ela chegou em 
julho, e em agosto peguei meu primeiro 
pódio em corrida de rua, a meia maratona 
Golden Four”, ela lembra. “Eu já nadava, 
já tinha a handbike, mas para o triathlon, 
ainda faltava a cadeira de corrida. No meio 
de 2015, a cidade de Taubaté/SP me em-
prestou a cadeira deles e eu pude fazer 
minha primeira prova de paratriahtlon”.

Só recentemente Danielle conseguiu 
uma handbike realmente apropriada, de-
pois de fazer uma “vaquinha virtual” ini-
ciada em setembro de 2015.  “Sentei na 
handbike nova em meados de março de 
2016, apenas 4 dias antes de participar 
dos Jogos Panamericanos de Paratriathlon 
na Flórida (EUA)”, ela conta. Para uma 
nova cadeira, já que o empréstimo da que 
usava terminou em dezembro passado, 

ela disse que não teria mais “cara de pau” 
para fazer outra campanha e optou por 
um empréstimo. “Tive a sorte de receber 
doações que me ajudaram a quitar gran-
de parte dele já. Eu peguei a handbike e 
a cadeira no mesmo dia e estreei-as na 
mesma prova!”, comemora.

Ela continua morando em Ribeirão Pre-
to/SP e se dedica 100% à reabilitação e 
ao esporte. Faz fisioterapia duas vezes 
por semana, pilates uma vez, musculação 
voltada aos treinos e à reabilitação cinco 
vezes e treinos específicos para triathlon, 
que envolvem duas modalidades por dia. 
A maioria dos patrocínios é em produtos 
como musculação e natação na Com-
panhia Athletica, pilates no Studio2You, 
passagens aéreas para competição pela 
Passaredo e apoio financeiro do hospital 
em que operou, o São Francisco. Ainda 
recebe descontos para manutenção da 
bike e suplementos. O treinador e a en-
docrinologista não cobram. “A viagem para 
os Jogos Panamericanos foi do meu bolso 
e do bolso do meu namorado e nós nem 
terminamos de pagar ainda. Em todas as 
minhas competições ele tem ido comigo, 
para carregar os equipamentos, montá-los 
e ser meu handler, me tira da água, me 
pega no colo, me coloca na handbike, 
me pega no colo, me coloca na cadeira 
de corrida. Mas ele paga do bolso dele. 
Deixou de fazer seu esporte, o kart, e 
vendeu tudo para ir nas provas comigo, 
pois preciso de ajuda”, reconhece Danielle.

E o que ela diria para as pessoas com 
deficiência que pensam em praticar um 
esporte ? “A primeira coisa que elas pre-
cisam é querer ! Parar de se vitimizar e 
ir atrás do que querem. Eu vejo muitos 
cadeirantes acomodados, que reclamam 
sem parar”, ela afirma, dando como exem-

plo sua própria recuperação: “Eu não quis 
ver a minha vida passando pela janela. Eu 
resolvi que só sobreviver é muito chato. Eu 
decidi viver, da melhor maneira que con-
seguisse. Me considero feliz e vivo muito 
mais intensamente agora do que antes. 
Viajo mais, passeio mais, dou menos valor 
ao dinheiro e mais às experiências vivi-
das, dou menos valor à aparência física e 
mais à saúde. Conheci muito mais gente, 
muitas pessoas legais que me ensinaram 
muito. Depois que você vê a morte de 
perto, passa a encarar a vida de uma outra 
forma”.

Danielle tem um site – www.danino-
bile.com.br - em que fala de vida saudá-
vel. Começou com a ideia de motivar as 
pessoas com deficiência a terem mais 
qualidade de vida através da atividade 
física e mudanças na alimentação, mas 
acabou atingindo um público mais geral. 
Conta também sobre suas provas e fala 
sobre lesão medular.
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A 
decisão foi tomada em 9 de 
junho, em julgamento de 
uma ação direta de incons-
titucionalidade apresentada 
pela CONFENEN - Confe-

deração Nacional dos Estabelecimentos 
de Ensino, que é contrária à norma. Por 9 
votos a 1, os ministros do STF - Supremo 
Tribunal Federal  mantiveram a validade da 
LBI - Lei Brasileira de Inclusão, que obriga 
escolas privadas a receber matrículas de 
alunos com deficiência no ensino regular 
e promover a adaptação necessária deles, 
sem repassar custos extras às famílias.

O ministro Edson Fachin já tinha nega-
do liminar à CONFENEN em novembro 
passado. Na decisão final, apenas o minis-
tro Marco Aurélio Mello concordou com o 
argumento das escolas. O ministro Celso 
de Mello estava ausente. A justificativa das 
escolas era de que a norma gera um alto 
custo aos estabelecimentos de ensino e 
pode até provocar a falência de muitas 
delas. Além disso, a defesa da entidade 
argumentou que o encargo da educação 
nesses casos caberia ao poder público 
e não à iniciativa privada, entre outros 
itens. O ministro Fachin foi o primeiro a 

votar e argumentou: “à escola não é dado 
escolher, segregar ou separar, mas seu 
dever é ensinar, incluir e conviver. O en-
clausuramento em face do diferente furta 
o colorido da diversidade da convivência. É 
somente com o convívio com a diferença 
que pode haver a construção de uma 
sociedade livre justa e solidária”, declarou. 
Já o juiz Teori Zavascki afirmou que: “uma 
escola que se preocupe em preparar os 
alunos para a vida, deve encarar a presen-
ça de crianças com deficiência como uma 
oportunidade de mostrar para as crianças, 
um ambiente de solidariedade e de frater-
nidade”. Para Luiz Fux: “a  inacessibilidade 
dessas crianças com deficiência, realiza 
um preconceito. O preconceito é a pior 

das deficiências. E dessas pessoas precon-
ceituosas as escolas estão lotadas”. Marco 
Aurélio Mello, ao discordar, argumentou 
que a lei implicava em muito prejuízo 
para as escolas particulares e que o poder 
público não pode interferir de forma tão 
incisiva na iniciativa privada.

Na sustentação oral antes do jul-
gamento, Grace Mendonça, da AGU - 
Advocacia-Geral da União, defendeu a 
constitucionalidade da norma. Destacou 
que a propriedade privada cumpre sua 
função social quanto atende a política de 
inclusão. Também atacou o argumento 
de que impedir cobrança de valores dife-
rentes signifique onerar as pessoas sem 
deficiência pelos custos com aquelas com 
deficiência. Isso porque as PcD, por suas 
limitações, não poderão usufruir de todos 
os ambientes e equipamentos disponíveis 
na escola. Nesse caso, a pessoa com de-
ficiência é que estaria bancando custos 
das pessoas sem deficiência. A advogada 
Rosângela Wolff Moro, casada com o juiz 
Sérgio Moro, da Lava-Jato, defendeu a 
FENAPAES - Federação Nacional das Apaes 
no processo. Ela citou a convenção inter-
nacional que trata dos direitos de pessoas 
com deficiência para sustentar que não 
deve haver cobranças diferenciadas. Nos 
termos dessa convenção internacional, 
é a sociedade que tem se adequar para 
receber as Pessoas com Deficiências.

STF decide que cobrança 
extra nas escolas é proibido !
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Novos livros com histórias 
infantis, experiências de vida

e educação de surdos

O 
Bebê Dragão” conta a his-
tória de uma família que 
encontra um enorme ovo 
perto de casa, cuida dele 
e se propõe a encontrar os 

pais do recém-nascido dragãozinho. Os 
escritores são mãe e filho, moradores do 
balneário de Camboriú/SC: a fonoaudió-
loga Claudia Cristine Cugnier Guenther e 
Thor, de 11 anos, diagnosticado aos dois 
com transtorno do espectro autista.

A história foi contada e ilustrada por 
Thor e a mãe fez a transcrição. Claudia 
já tinha escrito um outro livro, lançado 
em 2011, “A História de Thor: um som e 
um tom para as palavras que não foram 
ditas”, em que fala de sua experiência. 
Ela explica que o objetivo não foi ensinar 
sobre autismo: “Eu falei da emoção, das 
angústias, das dúvidas, das sensações, do 
novo, das incertezas e de alguns aprendi-
zados”, conta Claudia.

Thor, de acordo com a mãe, é um con-
tador de histórias em casa e a ideia do livro 
surgiu a partir de uma tarefa solicitada pela 
professora de Língua Portuguesa. Ele cursa 
a 7ª série e está perfeitamente entrosado 
com a mesma turma, desde que tinha 
dois anos e oito meses. O menino chegou 
em casa com a história na cabeça e os 
desenhos já elaborados para ilustrar. “Não 
tive dúvida, existia um espaço para uma 
construção maior”, conta Cláudia. A partir 
desse insight, formaram uma dupla: “Ele 
passou a ser a cabeça que cria e eu pas-
sei a ser a extensão desse pensamento, 
transcrevendo o que ele criava”.

Segundo ela, o pensamento de Thor 
é muito rápido e seu processo de leitura 
e escrita ainda não acompanha tamanha 
velocidade. “Claro que tem minha inter-
venção para ajustar as ideias, mas o livro 
é, sem dúvida, uma história com alma 

infantil”, analisa. A história é costurada por 
espaços em branco que se comunicam 
com o leitor, levando-o a interagir por meio 
de desenhos ou textos.

Com o livro, Claudia afirma que estão 
tendo oportunidade de refletir sobre o au-
tismo com outras pessoas: “Nosso movi-
mento é maior, é pelo universo autista em 
sua amplitude. Cada um trabalha com os 
instrumentos que possui, no nosso caso, o 
que temos para oferecer é a nossa histó-
ria”. Ela considera que é preciso reforçar a 
rede de apoio referente à questão, seguin-
do na mesma direção e abrindo caminhos 
e oportunidades. Mãe e filho já preparam 
um novo livro, Thor está desenhando. “O 
Bebê Dragão” pode ser encontrado em 
Livrarias Catarinense, em Florianópolis, ou 
pelo site: www.livrariascatarinense.com.br

Experiência de vida
Lançado pela SESI-SP Editora, o livro 

“Escolhi a Vida” conta a história da can-

tora lírica e compositora Giovanna Mai-
ra, de 29 anos, que ficou cega quando 
tinha um ano e nove meses devido a 
um tumor na retina. Sua vida em casa, 
com os amigos na escola, seus sonhos 
e projetos e o encontro com a música 
são retratados na obra. Formada em 
música com especialização em canto 
lírico pela Universidade de São Paulo, ela 
já se apresentou, diversas vezes, com o 
maestro João Carlos Martins e fez parte 
do último especial de Natal do cantor 
Agnaldo Rayol. O livro é acompanhado 
por um CD com três músicas de sua 
autoria, cujo tema central é a motivação, 
o mote de olhar para frente e não su-
cumbir às dores e angústias. A obra traz 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência visual. “Minha vida aca-
dêmica não teria existido se não fosse 
a incessante luta de meus pais para 
que eu fosse alfabetizada e matriculada 
em uma escola regular, mesmo quando 
nem sequer se falava de inclusão como 
política pública ou algo do gênero. Não 
havia Lei de Cotas, nenhum professor 
tinha conhecimento do braile, nem es-
tava preparado para dar aulas a uma 
pessoa com deficiência visual. Tudo foi 
na base da tenta-
tiva e erro”, conta 
Giovanna Maira. 
Ela foi introduzida 
ao Braille na ins-
tituição Laramara 
e contou com a 
ajuda dos colegas 
e professores nos 
bancos da escola.

A música tomou 
cada vez mais es-
paço em suas ati-
vidades cotidianas. 
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Começou a estudar piano 
aos três anos e não parou 
mais. “Passei aos 5 pelo 
teclado, experimentei vio-
lão, flauta doce, mas foi 
aos 10 anos, na minha 
primeira aula de canto, 
que senti ter encontrado 
meu lugar no mundo”, 
lembra Giovanna. “Meu 
dia se dividia entre brincar, 
estudar e praticar música 
quando criança, mal sa-
bendo eu naquela época que cantar se 
tornaria minha profissão”, diz a cantora que 
ganhou seu primeiro cachê aos 12 anos.

A escrita sempre fez parte de seus há-
bitos, primeiro como lazer, já que desde 
pequena gostava de rascunhar historinhas 
na máquina Perkins, em que escrevia em 
braile. Depois, começou a compor as pró-
prias canções. “A vontade de redigir um 
livro, embora presente como ideia há al-
gum tempo, só se concretizou em 2015, 
advinda de uma vontade intensa de ajudar 

pessoas”, ela explica. “Em 
minhas palestras motiva-
cionais dou testemunho 
de minha história de vida, 
como superei e continuo 
enfrentando obstáculos, 
digo a todos que inde-
pendente das limitações 
impostas pelo destino 
nós somos todos capa-
zes de dar a volta por 
cima. Daí pensei que tal-
vez, se tudo isso estives-

se contido em um livro, eu pudesse atingir 
mais gente, mudar a mentalidade de mais 
indivíduos”. Ela afirma que ninguém está 
pronto para uma adversidade, mas isso 
pode acontecer com qualquer um. “O que 
quis mostrar com ‘Escolhi a Vida’ é que 
sempre há uma escolha a ser feita: a de 
não desistir de viver, muito pelo contrário, 
viver com afinco e garra, ultrapassando e 
quebrando paradigmas”, conclui. O livro 
está à disposição nas livrarias e também 
pelo site: www.giovannamaira.com.br  

Educação para surdos
A educação de surdos tem sido um 

desafio para escolas de todo Brasil. Em-
bora exista uma lei que oficialize a Lín-
gua Brasileira de Sinais – LIBRAS - há 
mais de 10 anos, o ensino passa por 
uma fase de adaptação e ainda há uma 
lacuna entre os ideais dos documentos 
legais e a realidade. O livro “Escola e 
diferença: caminhos para educação bi-
língue de surdos” é um lançamento da 
EdUFSCar, com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP). Foi organizado pelas es-
pecialistas e atuantes na área da surdez 
Cristina Broglia Feitosa de Lacerda, Lara 
Ferreira dos Santos e Vanessa Regina de 
Oliveira Martins.

A obra retrata a experiência de um 
programa de educação inclusiva bilín-
gue para surdos em um município no 
interior do Estado de São Paulo e é o 
resultado de uma de pesquisa realizada 
entre 2008 e 2013, criada e coordenada 
por Cristina Lacerda, que busca eviden-
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ciar o árduo caminho percorrido para 
se criar alternativas, implementar e 
realizar pesquisas no âmbito escolar 
que, na atualidade, conta com uma 
abordagem social inclusiva.

As autoras apresentam algumas 
práticas de educação bilíngue em 
níveis de escolarização distintos, 
com exemplos de ações voltadas à 
constituição do espaço de atuação 
de educadores surdos, bem como 
dos intérpretes educacionais ouvin-
tes. Encerram com um detalhado 
estudo sobre o ensino de português 
como segunda língua para surdos no 
ensino fundamental em que a Libras 
tem seu papel preservado nas inte-
rações pedagógicas. “Procuramos, 
neste livro, detalhar aspectos da in-
tervenção e pesquisa realizada que 
foi balizada pelos seguintes objeti-
vos: criar escolas preparadas para 
o atendimento de alunos surdos na 
Educação Básica, de acordo com o 
Decreto 5.626/2005, e buscar resul-
tados satisfatórios de escolarização 
para alunos surdos incorporando a 
Libras ao espaço escolar, repensan-
do metodologias e desenvolvendo 
didáticas apropriadas para estes 
alunos”, explicam as especialistas.  
O livro pode ser adquirido no site da 
Editora da Universidade Federal de 
São Carlos: www.ufscar.br

cultura

Centro de treinamento Paralímpico é inaugurado oficialmente !
Localizado em uma área de 140 mil 

m² no Parque Fontes do Ipiranga, na zona 
sul da capital paulista, com 95 mil m² de 
área construída, o Centro de Treinamen-
to Paralímpico Brasileiro foi inaugurado, 
oficialmente, no último dia 23 de maio. 
Seu objetivo é ser uma referência inter-
nacional em treinamento e avaliação dos 
atletas, fomentando o paradesporto bra-
sileiro e criando condições para que os 
atletas se destaquem nas competições, 
com ênfase em técnicas avançadas e no-
vas tecnologias. O Centro é fruto de uma 
parceria do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
com o Governo Federal, pelo Ministé-
rio do Esporte, e o Comitê Paralímpico 
Brasileiro. Sua construção começou em 
dezembro de 2013 com um total de 
investimentos de R$ 281 milhões em 
obras e R$ 24 milhões em equipamen-
tos, sendo a maior parte financiamento 
do governo federal (R$ 167 milhões em 
obras e R$ 20 milhões em equipamen-
tos e materiais esportivos). O terreno foi 
cedido pelo governo do Estado. “Aprova-
mos orçamento de R$ 30 milhões por 
ano para o centro. Entendemos que ele 
se tornará eixo de desenvolvimento do 
esporte paraolímpico do país”, disse o 
presidente do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB), Andrew Parsons. Segundo 
ele, a ideia não é ficar apenas por um ano 
na gestão do complexo: “os atletas nos 
cobraram e nós queremos esse centro 
de treinamento para o movimento paraolímpico de uma forma definitiva”, afirmou.

No complexo, são contempladas 15 das 23 modalidades de esportes paralímpi-
cos: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, natação, esgrima em cadeira 
de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, judô, rúgbi, tênis, tênis 
em cadeira de rodas, triatlo e voleibol sentado. Está dividido em 11 setores que 
englobam áreas esportivas de treinamento, hotel, centro de convenções, laboratórios, 
condicionamento físico e fisioterapia. O local abrange treinamentos, competições e 
intercâmbios de atletas e seleções, preparação física, cursos para técnicos, árbitros, 
gestores e profissionais do esporte, além do desenvolvimento das ciências do esporte, 
no conceito de atuação interdisciplinar envolvendo fisioterapia, psicologia, fisiologia, 
nutrição e metodologia do treinamento, entre outras áreas. “Esse centro extrapola as 
Paralimpíadas. Ele é um estímulo a todos nós, a toda a sociedade brasileira. O esporte 
aproxima as pessoas, aproxima os povos, promove o comércio, o conhecimento e 
a paz. O mundo melhora”, destacou o governador Geraldo Alckmin, um dos 200 
convidados para a cerimônia de inauguração.
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O Terceiro Setor precisa
de contabilidade ?

C
om a crescente demonstra-
ção de força do judiciário, 
que vem colecionando es-
petaculares prisões que to-
maram conta da mídia nos 

últimos tempos, fica a mensagem subli-
minar de que todo o formal que levou 
100 % dos indivíduos para os bancos dos 
réus passou pela contabilidade.

O que ? Caixa dois, notas frias, com-
provantes mal explicados, ausência de 
formalidades.

O que é um caixa dois ?
É um pagamento ou recebimento que 

não foi feito pela conta bancária da en-
tidade.

O que são notas frias ?
São aquelas notas-fiscais que foram 

contabilizadas na sua entidade, mas es-
tavam em nome de terceiros ou os bens 
não existiram.

O que são comprovantes mal expli-
cados ?

Sabe aqueles recibos azuis de pape-
laria que foram usados para comprovar 
pagamentos por serviços prestados ? 
Pois bem... são bons exemplos de docu-
mentação mal explicada. Imagine ainda 
comprovante de taxi, gasolina, estacio-
namento, padaria, entre tantos outros, 
achados isoladamente sem uma convin-
cente explicação.

Ausência de formalidade ?
Ausência de relatórios de gastos, falta 

de contratos, relatório de atividades, au-
sência da comprovação da origem dos 
recebimentos, registros contábeis com 
excesso de “despesas gerais”, “despesas 
diversas” etc.

A soma de tudo isso é: “um grande 
problema”.

Estas saladas de informações são 
transmitidas aos órgãos reguladores do 
governo por meio de diversas declara-
ções digitais: SPED, ECD, ECF, DCTF, DIRF, 
RAIS, entre tantos outros.

Hoje, com a tecnologia digital que 
valida todos os dados que são transmiti-
dos para controle público e fiscalização, 
também servirão de comparação com as 
demais entidades do seu ramo, podendo 
ocasionar um grande problema no futuro.

 
Como solucionar ou minimizar ?

 Já é de conhecimento geral que to-
das as entidades precisam apresentar 
suas peças contábeis para a assembléia 
de associados aprová-las, mas porque ? 
Quando ?

O Código Civil Brasileiro diz em seu 
artigo 1078, que a assembléia de associa-
dos deve se reunir nos “quatro primeiros 
meses do ano” para tomar as contas dos 
administradores, deliberar sobre as peças 
contábeis (balanço) e de resultado eco-
nômico (demonstração dos resultados).

Após essa assembleia, que é ordinária, 
aprovar as contas, os administradores 
ficam “liberados” de culpas, uma vez que 
as responsabilidades deixam de ser soli-
dárias ou exclusivas.

A atenção tem de ir mais longe, uma 
vez que o mesmo código civil prega em 
seu artigo 50, que se não houver clareza 
nas informações das entidades, a “justiça 
poderá bloquear os bens particulares dos 
dirigentes”. 

Art. 50. Em caso de abuso da per-
sonalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a re-
querimento da parte, ou do Ministério 

 terceiro setor por Ricardo Beráguas

Público quando lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens particula-
res dos administradores ou sócios da 
pessoa jurídica.
 
Este alerta traz luz aos dirigentes das 

entidades sem fins lucrativos para as 
formalidades legais a que todos estão 
obrigados, para o grande cuidado em 
sua elaboração, uma vez que não basta 
ter as contas, mas sim o cuidado com o 
seu conteúdo.

 
Pagamentos efetuados por associa-

dos ou por pessoas estranhas à asso-
ciação, diretores, empresas ou ainda 
com a apresentação de comprovantes 
inidôneos, tais como recibos, tickets, 
entre outros.
 
A contabilidade tem de estar inte-

grada com a atividade da associação. 
O contador deverá estar envolvido para 
conhecer todas as nuances do trabalho 
da entidade, tem de participar ativamente 
das decisões, das soluções, além de estar 
atualizado com as regras públicas que 
foram criadas para permitir que só os 
bons consigam se destacar.

Não dá mais para considerar a conta-
bilidade apartada dos meios decisórios 
e apenas servindo para registrar fatos 
já ocorridos. Tudo deve ser planejado, 
estruturado para a longevidade das ações 
da associação.

Ricardo Beráguas 
é contador e proprietário da 
A2 Office, especializada em 
terceiro setor e presidente do 
Instituto de Apoio Operacio-
nal e Assistencial – IAPAS
E-mail: info@iapas.org.br
Informações e orientações ao 
público: www.iapas.org.br 



Reatech e Rehafair: em 2017 mercado 
terá duas feiras no primeiro semestre !

 O primeiro semestre de 2017 promete ser bem agitado 
no segmento das pessoas com deficiência. Foram lançados 
para ocorrer em São Paulo/SP, dois eventos para o primeiro 
semestre do ano que vem. Em abril, acontecerá a REHAFAIR, no 
Anhembi. O lançamento do evento aconteceu dia 6 de junho, 
num evento que recebeu mais de 100 pessoas na ALESP – As-
sembleia Legislativa de São Paulo, reunindo representantes de 

entidades, lideranças políticas como a deputada estadual 
Célia Leão e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Para  
Luiz Eduardo da Cruz Carvalho, da ROFER, responsá-
vel pela feira, “a REHAFAIR, que ocorrerá de 27 a 29 de 
abril de 2017, vem em sua primeira edição para se firmar 
como o grande evento das pessoas com deficiência”.

No dia 9 de junho, foi a vez do lançamento da REATECH 2017, 
ocorrido num evento para poucos convidados, em sua maioria 
representantes de empresas do setor, no antigo Centro de Exposi-
ções Imigrantes – local onde ocorreram as 14 edições da REATECH, 
desde seu nascimento em 2002. A organização da feira – sob o 
comando da multinacional italiana Fiera Milano – aproveitou para 
apresentar aos convidados presentes a estrutura do novo pavilhão, 

notas

agora chamado de SÃO PAULO EXPO, 
totalmente reformulado, sob nova di-
reção e estrutura de primeiro mundo. 
A REATECH não ocorreu em 2016 por 
problemas técnicos no pavilhão que 
estava em reforma – segundo seus 
organizadores – e em sua 15ª edição, 
está prevista para acontecer de 1 a 4 de junho de 2017 neste novo 
pavilhão. “A REATECH vem com uma proposta mais profissional 
para o ano que vem, visando um público mais qualificado, mais 
técnico”, afirma Rimantas Sipas, 
diretor da Fiera Milano no Brasil.

Uma feira em abril e outra em 
junho. Dois eventos bastante pa-
recidos no mesmo ano, no mes-
mo semestre e com diferença de 
praticamente apenas 30 dias entre 
um e outro. Sem dúvida, uma ação de muita coragem dos orga-
nizadores, que exigirá muito fôlego dos expositores e parceiros, 
e também muita disposição do público visitante.
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Todo mundo
pode tocar violão !

A 
música é uma linguagem 
universal e quanta gente 
com mobilidade reduzida 
ou mesmo sem um braço, 
não gostaria também de 

tocar um instrumento ? Pensando nisso, 
o instrumentista e professor de música Rei-
naldo Siqueira Amorim, conhecido como 
Casteluzzo, criou um violão que dispensa 
um dos membros. 

“Ele foi desenvolvido para ter uma afi-
nação própria em grupos de quatro cordas, 
cada grupo formando uma tonalidade. Es-
tas características permitem que pessoas 
toquem o violão com uma única mão, pois 
a outra, que faria os acordes, é dispensada 
pelo motivo da frequência harmônica de 
cada corda estar diretamente afinada na 
altura dos sons que formam o acorde”, 
explica o professor.

Pernambucano de Petrolina/PE, Castelu-
zzo estudou violão desde a infância e tem 
praticamente uma vida toda dedicada ao 
ensino. Já lecionou da Fundação Cultural de 
sua cidade natal, no SESC, no Educandário 
Nordestino Adventista (ENA) e no Cen-
tro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP). Atualmente é coordenador pe-
dagógico de Arte/Música da Secretaria de 
Educação de Bom Jesus dos Perdões/SP.

música

Foi justamente quan-
do era professor da 
UNASP que observou 
dois alunos que não ti-
nham um dos membros 
superiores, mas que 
sempre estavam presen-
tes nos recitais de mú-
sica. Depois de 5 anos 
de pesquisas e experi-
mentos, surgiu o “violão 
especial”, com 12 cordas. 
Ele também elaborou um 
método, que acompanha 
o instrumento, com um 
repertório de mais de 

500 músicas variadas. “O aluno, por mais 
leigo que seja em música, toca de forma 
imediata”, garante Casteluzzo.

O professor fez seu mestrado na Univer-
sidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
e, junto com o Centro de Pesquisa Pe-
diátrica (CIPED) da instituição, aplicou o 
“Método Violão Especial” como recurso 
terapêutico em crianças e adolescentes 
com deficiência, observando a melhora 
da qualidade de vida e bem estar, obten-
do  resultados significantes de benefícios 
comportamentais e até mesmo fisiológi-
cos. “Fizemos uma Revisão Sistemática, 
inicialmente com 105 artigos de pesquisas 
já realizadas em diferentes países, tento 
a música como intervenção em procedi-
mentos clínicos, para dar sustentação à 
pesquisa”, conta Casteluzzo.

O novo violão já foi patenteado no Ins-
tituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) e vem sendo produzido em peque-
na escala e vendido aos interessados, com 
valores variando de R$ 2 mil a R$ 3 mil. Seu 
criador quer agora encontrar investidores 
para expandir a produção e, com isso, bara-
tear os custos, dando novas oportunidades 
a quem deseja se expressar musicalmen-
te por meio do violão. Mais informações:  
casteluzzo@yahoo.com.br
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Novas portarias regulamentam 
adaptações para veículos 

Duas novas portarias publicadas pelo DE-
NATRAN - Departamento Nacional de Trânsito 
em 28/03 no Diário Oficial do dia 28 de 
março último, regulamentam as adaptações 
para veículos destinados a pessoas com defici-
ência. Antes delas, para pedir o licenciamento, 
o interessado comparecia a um Organismo 
de Inspeção do INMETRO e solicitava um 
Certificado de Segurança Veicular (CSV), em 
um processo considerado simples. Com as 
novas determinações, as empresas transfor-
madoras precisam solicitar um Certificado de 
Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) ao 
DENATRAN para cada um dos modelos fabri-
cados. “Ao transformar um veículo, muda-se 
a ‘marca/modelo’ no documento 
do carro para a ‘marca/modelo’ da 
empresa transformadora. Na prática, 
a empresa transformadora divide a 
responsabilidade civil daquele veí-
culo com a montadora, o que não 
acontecia anteriormente”, explica 
Mônica Cavenaghi, diretora da 
Cavenaghi, empresa líder do mer-
cado de adaptações. Na visão dela, 
as novas portarias trazem maior se-
gurança ao cliente, pois exigem das empresas 
transformadoras um conjunto de processos 
e testes mais precisos, e uma engenharia 
aplicada a esses produtos.

Logo que as portarias foram editadas, te-
mia-se que haveria uma demora substancial 
para a obtenção do documento, impactando 
especialmente os taxistas, que fariam os in-
vestimentos (aquisição da licença, carro e 
adaptação), mas não poderiam emplacar seus 
carros para trabalhar. Segundo a diretora, a 
demora não foi grande para a obtenção do 
CAT pela Cavenaghi e as adaptações pas-
saram a ser feitas sem maiores problemas. 
“Vejo impacto apenas positivo das portarias 
em relação às pessoas com deficiência, na 
medida em que poderão ter maior segurança 
quanto à qualidade do que estão adquirindo”, 
conclui Mônica.

notas
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Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência tem novo nome !

Depois de extinta pelo presidente interino 
Michel Temer, com o fim do Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos, cujas atribuições ficaram com o novo 
Ministério da Justiça e Cidadania, a Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência foi recriada pela Medida Pro-
visória Nº 728, de 23 de maio último. Assim, 
foi convidado e assumiu a pasta como sendo 
o novo secretário nacional, Marco Antonio 
Pellegrini,  anunciado em 5 de junho.

Aos 52 anos, o paulistano Pellegrini milita pela causa das pessoas 
com deficiência há tempos, tendo sido, entre outras atividades, secretário 
adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado 
de São Paulo (2010 a 2014), depois de ter sido Coordenador de Acessi-
bilidade da pasta a partir de 2008. Tetraplégico desde os 27 anos, devido 
a um assalto a mão armada em que suas terceira e quarta vértebras 
cervicais foram rompidas por um tiro, ele é casado e tem dois filhos.

Profissionalmente, começou com um curso técnico de eletrônica, 
que o levou a trabalhar no Metrô de São Paulo. Depois, cursou mate-
mática na Faculdade Paulistana e pós-graduação em Tecnologia Assistiva 
na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

notas

Foi diretor da associação AME - Amigos Me-
troviários dos Excepcionais, fundou e presidiu 
por três mandatos o CVI-AN - Centro de Vida 
Independente Araci Nallin e ministrou aulas no 
curso de informática da Instituição Beneficente 
Nosso Lar. Foi Coordenador de Comitê Técni-
co na ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e representou o governo do Estado 
de São Paulo junto à Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova Iorque, na 1ª e 2ª Con-
ferência dos Estados Parte para implementação 

da Convenção dos Direitos das Pessoa com Deficiência. Sua atuação 
foi decisiva no processo de ratificação da Convenção, pelo Congresso 
Nacional, como emenda constitucional. 

Viajou para a Europa e EUA em busca de soluções tecnológicas, 
trazendo sua cadeira motorizada que controla por meio de um tablet 
e o permite acessar a internet, celular e agenda.

Pellegrini já participou de muitos seminários, palestras e manifesta-
ções nas casas legislativas. Em 2014 foi candidato a deputado federal 
por São Paulo, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas não se 
elegeu. A Revista Reação parabeniza Marco Antonio Pellegrini e deseja 
sucesso nesse novo desafio !
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T
odo charme, requinte e sofis-
ticação da Audi agora podem 
ser conquistadas pelo consu-
midor com deficiência brasilei-
ro com isenção de impostos. 

A montadora alemã voltou a produzir no 
Brasil e já está com dois de seus principais 
modelos sendo fabricados em nosso País: 
o Audi A3 e o Audi Q3. E é justamente 
o Audi Q3 que a Revista Reação traz em 
primeiríssima mão para os nossos leitores, 
com uma matéria especial de Test-Drive, 
em parceria com a montadora e com o 
apoio da concessionária Sorana Audi. 

Essa parceria cedeu para a nossa reda-
ção e equipe exclusiva e especializada, um 
modelo Audi Q3 – 1.4 Turbo – automáti-
co, de fabricação nacional, para que fos-
se submetido aos testes para publicação 
da matéria. Para isso, contamos também 
com o apoio da adaptadora de automó-

veis Hélio Mobilidade, com sede em Belo 
Horizonte/MG, distribuidora dos produtos 
Asaflex, e para a colaboração na instalação 
dos equipamentos em São Paulo/SP, foi 
usada a empresa parceira, Adaptauto, que 
fica na zona leste da capital paulista. O 
modelo foi submetido às mais diversas 
situações diárias de uso de uma pessoa 
com deficiência e seus familiares.

A robustez, espaço interno, a versatilida-
de e o design chamam a atenção no Q3.  
Com linhas arrojadas, o Audi passa uma 
imagem de força e segurança. Testamos o 
modelo em todos os terrenos, em várias 
situações.

A montadora está mais uma vez estru-
turando o seu departamento de vendas 
diretas para atender as pessoas com de-
ficiência, porém, sua rede já tem con-
cessionárias que estão preparadas para o 
atendimento especial. 

AUDI Q3
Agora nacional, o menor SUV da linha Audi vem com 
tudo para conquistar o consumidor com deficiência 



test drive

O Audi Q3 vem completo de fábrica, 
contando com todos os itens básicos de 
requinte e tecnologia para atender o nível 
de exigência do consumidor da marca, in-
clusive com teto solar panorâmico. Vamos 
conhecer um pouco mais do modelo:

Espaço interno, conforto,
segurança e prazer de dirigir

O espaço interno é o ponto alto do 
Q3 e merece destaque. Tanto para o 
motorista como para os passageiros, até 
mesmo do banco de traz, o modelo deixa 

a todos muito bem acomodados. Esse 
espaço todo facilita a vida, por exemplo, 
de cadeirantes que preferem entrar no 
carro, desmontar sua cadeira e a colocar 
no interior do veículo, proporcionando 
independência. 

Dirigir um Audi é sempre um prazer... 
e o Q3 não faz por menos. Muito ma-
cio e confortável, os buracos da cidade e 
as trilhas mais radicais parecem nem ser 
sentidas pelo modelo. Conforto, silêncio, 
segurança, estabilidade, maciez, sensibili-
dade aos comandos e respostas rápidas 
mesmo com um motor 1.4 para um carro 
tão pesado. Mas isso é devido ao resultado 
eficiente da ação do motor turbo.

O câmbio automático é sem trancos 
nem solavancos nas trocas de marcha. O 
único ponto incomodou nossos técnicos, 
foi o consumo de combustível. Como o 
modelo ainda não é bicombustível, fun-
ciona somente à gasolina e o consumo 
pesará um pouco no bolso do dono. 
Principalmente se o condutor abusar de 
uma direção mais esportiva, mais arrojada. 
O câmbio automático do Q3 permite a 
opção de escolha por uma direção mais 
econômica, confortável ou esportiva. 

Por ser relativamente alto, facilita e mui-
to a entrada e saída dos motoristas cadei-
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rantes e proporciona um grande prazer 
ao dirigir, com bancos que acomodam e 
se encaixam ao tronco do usuário, permi-
tindo ainda ótimas regulagens de altura 
e profundidade, bem como, regulagem 
do volante. A visibilidade, também em 
função do porte do modelo, é fantástica 
e os acessos aos comandos do painel e 
volante, muito fáceis.

A transferência e
o porta-malas

Um carro um pouco mais alto é sempre 
o sonho de consumo da grande maioria 
das pessoas com deficiência condutoras, 
principalmente cadeirantes e pessoas com 
mobilidade reduzida, problemas graves de 
coluna ou com mais idade. Ver o mundo e 
o trânsito de um ponto mais alto é muito 
bom. Mesmo não tão alto, pela posição do 
banco do Q3 ele passa essa sensação ao 
motorista e aos ocupantes do carro. Além 
de visibilidade maior, mais autoestima e 
controle da situação, isso dá mais sensa-
ção de segurança ao dirigir. 

Quem também não deixa nada a de-
sejar no Q3 é o seu porta-malas. Um 
dos itens mais importantes na decisão 
de compra por uma PcD. Neste quesito o 
mini SUV da Audi passou no teste. Apesar 
de não tão grande, acomoda muito bem 
uma cadeira de rodas monobloco somen-
te tirando as rodas.

Café Sensorial em  
Osasco/SP discutiu a PcD e 

o mercado de trabalho
A Fecomerciários - Federação dos 

Empregados no Comércio do Estado de 
SP, em parceria com o SINPRAFARMA-SP 
e o apoio institucional da Secretaria de 
Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão 
de Osasco (SDTI) promoveram, no dia 
3 de maio último, a 2ª edição do Café 
Sensorial em Osasco/SP. Este evento 
busca conscientizar os empresários e 
autoridades quanto à inclusão da Pes-
soa com Deficiência (PcD) no mercado 
de trabalho. Dirigentes sindicais, autori-
dades do setor público, representantes 
de entidades assistenciais, imprensa 
local, entre outros estiveram reunidos 
no evento realizado na Sala Osasco, pré-
dio anexo ao Paço Municipal. “O Café 
Sensorial em Osasco é uma importante 
ação para juntarmos forças e discutir a 
valorosa lição de vida que essas pessoas 
nos proporcionam”, disse a secretária de 
Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão 
de Osasco, Mônica Veloso. “Temos que 
fazer com que as empresas incluam, não 
só para cumprir a Lei de Cotas, mas para 
que seja feita justiça social”, ressaltou. O 
Café Sensorial deu continuidade aos de-
bates da primeira edição do evento, rea-
lizada em 2015, a coordenadora Márcia 
Danziato e a fonoaudióloga, técnica do 
Núcleo, Andréa Goldberg, destacaram 
a importância do Portal do Trabalhador 
como instrumento público de inclusão 
de pessoas com deficiência e também 
falaram sobre o “Espaço de Apoio Em-
presarial” (EAE), que se iniciou em 2013, 
objetivando oferecer formação aos ges-
tores de recursos humanos de empresas 
parceiras do Portal do Trabalhador, na 
contratação da PcD. O Café Sensorial 
fez parte da programação da “Semana 
do Trabalhador”.

notas
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Camila no Programa “Mentalistas”
aborda temas de saúde mental

O
lá, amigos ! Conversei com 
a jornalista Camila Tuchlinki, 
que nasceu em São Paulo, 
mas viveu sua infância na 
cidade de Taboão da Serra, 

onde adorava brincar com as amiguinhas 
na rua, criar histórias e escrever livros.

Camila trabalha com jornalismo há 
16 anos, sendo 15 só em rádios. Foi 
produtora, redatora, editora, repórter e, 
atualmente, apresenta dois programas 
na Rádio Estadão: Direto da Redação - 
das 16h às 19h de segunda a sexta-feira 
- com as principais notícias do Brasil e 
do mundo. E o programa Mentalistas - 
aos sábados e domingos às 16h - sobre 
comportamento e saúde mental.

Trabalhou na TV Poços (MG), na Rádio 
Eldorado, além de já ter publicado repor-
tagens nos jornais O Estado de S.Paulo e 
Jornal da Tarde. 

O novo programa Mentalistas surgiu de 
um sonho de Camila: poder desmistificar 
diversos assuntos relacionados à saúde 
mental, trazendo mais informação aos ou-
vintes e de maneira didática. Já abordou 
temas como: fobia escolar, mal de Parkin-
son, autismo e musicoterapia. Neste último, 
teve a oportunidade de contar mais sobre o 
trabalho da Celelê com pessoas e crianças 
com deficiência. Mas, o programa também 
aborda questões comportamentais, como: 

música e artepor Celise Melo (Celelê)

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 

Sueli, Celelê, Marcelo e Camila, na Radio Estadão

nas obras publicadas por cartunistas brasileiros.
Conviveu com um amigo que tem sequelas 

de poliomielite, mas cuja limitação nas pernas 
não o impedia de ser um brilhante profissio-
nal. Além disso, tem muitos ouvintes que se 
tornaram seus amigos e que são pessoas com 
deficiências visuais. Também procura abordar 
esses temas nas produções jornalísticas, e em 
séries, com reportagens especiais.

o medo do desemprego, gravidez em tem-
pos de zika vírus, desafios dos relaciona-
mentos amorosos etc.

Atualmente está cursando o último ano 
da faculdade de Psicologia e quer continuar 
aprofundando no programa, temas mais 
específicos relacionados à saúde mental. 

Em 2015, realizou um projeto de iniciação 
científica para investigar fatores psicológicos 

59



60 homenagem

O mundo perde Scott Rains
um ícone da inclusão, acessibilidade e do Turismo Inclusivo

S
cott Rains nos deixou nas 
primeiras horas do dia 30 de 
abril último, em San José, na 
Califórnia (EUA), onde mora-
va com a esposa Patrícia. Ele 

lutava contra um tumor no cérebro desde 
dezembro de 2014. Educador, escritor, via-
jante, era um batalhador em tempo integral 
pela causa da pessoa com deficiência, es-
pecialmente em relação ao turismo inclu-
sivo, tema que tratou por diversas vezes 
em seus artigos escritos e publicados aqui 
na Revista Reação. Seu trabalho tornou-
-se conhecido pelo site “Rolling Rains” e 
sua presença constante na mídia. Membro 
honorário da ENAT - European Network for 
Accessible Tourism, acabou por influenciar 
projetos em vários países.

Rains perdeu os movimentos em 1972, 
aos 17 anos, devido à uma biópsia para 
detectar um câncer na coluna, quando 
estava no último ano do colégio. Cria-
do em Seatle, Washington, seu esporte 
favorito era o esqui. Scott não parou de 
estudar e fez faculdade na Universidade 
de Washington, onde se especializou em 
linguística e liderou uma comissão de es-
tudantes com deficiência.

A oportunidade de estudar no exterior o 
levou para a Guatemala e Belize, início de 
seu interesse por viagens. Ele sempre dizia 
que não trabalhava na área de turismo 
adaptado, mas sim em turismo inclusivo, 
que levava em conta o desenho univer-
sal. “Quem fala em adaptar já perdeu o 
debate, a adaptação começa com o erro 
que considera que não somos clientes e 
consumidores. O desenho universal co-
meça com o desafio – justifique este ato 
de nos excluir”, declarou em entrevista ao 
blog “A Vida Segue Ourinhos”.

Ele lutava por um turismo que fosse 
para todos e não por “ofertas turísticas 
adaptadas”, que não se baseavam nos 
direitos e dignidade da pessoa com de-

ficiência e sim no que ele chamava de 
“sentimento de pena”. Acreditava que o 
turismo inclusivo criava um legado aces-
sível na arquitetura e nas relações huma-
nas, que permitiriam a participação total 
do cidadão, tanto no turismo doméstico 
como no internacional. Considerava seu 
compromisso com o trabalho maior até 
do que o compromisso com a própria 
vida porque acreditava estar deixando um 
legado para as novas gerações. Ao com-
partilhar essa ideia do desenho universal 
no turismo inclusivo, queria conscientizar 
a todos de que a mudança só seria feita 
com ações em conjunto. Desse modo, 
fazia questão de tornar a informação aces-
sível para todos, não só para beneficiar 
pessoas com deficiência, mas também 
grávidas, crianças e idosos.

Seu sonho era unir todos os envolvi-
dos no setor, como secretarias de turis-
mo, esporte e lazer, agências de viagens, 
agências de publicidade e propaganda, 
universidades, estudantes e profissionais 
da área, para que tivessem a mesma lin-

guagem e o mesmo olhar, não de forma 
engessada, mas eliminado o preconceito 
de que a pessoa com deficiência era digna 
de pena.

Uma forte atração o ligava ao Brasil. 
Costumava dizer que metade de seu co-
ração morava aqui e que ficava encan-
tado com a forte atração turística que o 
país tinha, além da hospitalidade e calor 
humano. A ligação era antiga: no colégio 
fez intercâmbio e se hospedou com uma 
família do Rio de janeiro. Estudou nosso 
idioma sozinho, ouvindo discos e lendo 
livros infantis na biblioteca. Depois de ficar 
tetraplégico voltou para estudar durante o 
festival de Arte de Inverno em Ouro Preto/
MG e como bolsista da Universidade de 
São Paulo (USP). A Cidade Universitária 
não era totalmente acessível, fazendo com 
que retornasse aos Estados Unidos para se 
formar. “Dizer que amo o povo e a cultura 
do Brasil é correto. Amo tanto que luto 
para a inclusão de todos brasileiros, prin-
cipalmente os que não têm condições de 
fugir como eu, quando a justiça e inclusão 
demoram demais”.

Scott Rains era um apaixonado pelo 
Brasil, um grande amigo da Revista Re-
ação e de muitos de nós, que militamos 
pela causa da pessoa com deficiência em 
nosso País. Figura conhecida e sempre 
que possível presente, era comum vê-lo 
sorridente e simpático cumprimentando 
a todos e participando de atividades em 
eventos, como na Reatech, feira que visi-
tou várias vezes. 

Rains vai deixar saudade. Mas nos dei-
xou grandes ensinamentos. Seu nome 
ficou escrito no universo da pessoa com 
deficiência, no turismo inclusivo... e será 
lembrado sempre, eternamente, por ge-
rações e gerações quando se depararem 
com o tema. Parabéns Scott Rains ! E 
obrigado por tudo que você foi e deixou 
para todos nós ! 



Revisitando as Virtudes

N
estes tempos 
em que todos 
nós sentimos 
falta de virtu-
des morais e 

que a justiça vem sendo tão 
chamada a participar de nos-
sa vida no Brasil, pensei ser 
hora de revisitar as virtudes, 
que sempre começam pela 
justiça.

A personificação da justiça 
que equilibra os dois pratos 
numa balança remonta às divindades 
gregas: Thémis e sua filha, Diké. Mas 
foi na Roma Antiga que se adotou a 
imagem que vemos hoje, de uma deusa 
que se chamou de “Iustitia”, represen-
tada carregando uma balança e uma 
espada e usando uma venda nos olhos.

A balança simboliza o equilíbrio, a 
prudência e o comportamento correto. 
A balança representa a pesagem das 
ações e a aplicação equilibrada da lei; 
os olhos vendados representam a im-
parcialidade e a espada na outra mão 
faz referência ao poder e rigor com que 
as decisões da justiça devem ser exe-
cutadas.

A justiça é uma das quatro virtudes 
cardeais (que vem de “cardo”, que em 
latim significa “eixo”) em torno das 
quais, todas as demais virtudes huma-
nas giram. Essas virtudes são: a Justiça, 
a Fortaleza (domínio da vontade), a Pru-
dência e a Temperança (ou moderação). 
E como virtude é definida como uma 
disposição habitual e firme para fazer 
o bem, a lista das virtudes ou morais 
é grande.

No seu polêmico livro “Religião para 
Ateus”, o filósofo suíço Alain de Botton 
faz uma relação das “10 virtudes para 
ser uma pessoa completa”. Segundo ele, 
essas virtudes são:  

1. Resiliência: A capacidade de não 
desistir frente aos obstáculos da vida;

2. Empatia: A capacidade de se 

pensamento

colocar no lugar do outro e 
olhar para si mesmo hones-
tamente;

3. Paciência: A capacida-
de de aceitar o que não pode-
mos mudar e de saber que as 
coisas nem sempre são como 
nós queremos;

4. Sacrifício: Desenvolver 
em nós a capacidade de es-
quecer nossos interesses pes-
soais e nos sacrificar por outra 
pessoa ou por uma causa;

5. Boas maneiras: Compreender 
que boas maneiras e educação são uma 
regra necessária para qualquer civiliza-
ção e estão intimamente associados 
com a tolerância: a capacidade de con-
viver com pessoas com quem nunca 
iremos concordar;

6. Senso de humor: Saber rir de si 
mesmo e das dificuldades;

7. A consciência de si: A capacida-
de de assumir seus erros e problemas 
e não fazer os outros responsáveis   por 
nossos problemas ou alterações de hu-
mor;

8. Perdão: Saber perdoar;
9. Esperança: Acreditar que o bem 

prevalecerá e agir em conformidade 
com essa crença;

10. Confiança: Confiança não é 
arrogância, mas a consciência de que 
não podemos viver sós e que temos 
capacidade de vencer.

 Assim, é preciso revisitar as virtudes 
nestes tempos tão difíceis e nos juntar 
àquelas pessoas que ainda têm a dis-
posição habitual e firme de fazer o bem.

 Pense nisso. Sucesso !

por Luiz Marins

Ministério Público de SP 
quer Libras nos cinemas

O Ministério Público Federal em São Paulo 
quer garantir acessibilidade das pessoas com 
deficiência auditiva nos cinemas. A Procurado-
ria Regional dos Direitos do Cidadão ajuizou 
uma Ação Civil Pública em relação à Agência 
Nacional de Cinema (ANCINE) e 19 exibidoras 
de filmes sobre o tema. A nova ação, do mês 
de maio, complementa uma outra, ajuizada 
em janeiro passado, contra 10 distribuidoras 
de filmes, além da ANCINE, com o mesmo 
propósito. De acordo com o MPF, muitos ci-
nemas no Brasil disponibilizam apenas cópias 
dubladas dos filmes. Apesar da legislação bra-
sileira garantir o direito de acesso aos meios 
de comunicação às pessoas com deficiência, 
bem como que sejam adotados os recursos 
técnicos necessários para esta acessibilidade, 
muitas distribuidoras e também exibidoras 
– as salas de cinema – deixam de dispo-
nibilizar cópias legendadas de seus filmes.  
O órgão considera também que a ANCINE 
não vem cumprindo seu papel legal de fis-
calizar o cumprimento das normas e garantir 
a acessibilidade a essas pessoas. Em nota 
enviada ao MPF, a agência limitou-se a reco-
nhecer a importância da inclusão das pessoas 
com deficiência sem, no entanto, descrever 
quais as políticas já implementadas ou rela-
tivas à fiscalização. A ação civil pública pede, 
em caráter liminar, que as exibidoras de filmes 
citadas, no prazo de 60 dias, providenciem 
o necessário para que nos filmes por elas 
exibidos, de produção nacional ou estrangeira, 
sejam disponibilizadas legendas abertas ou 
legendas descritivas na forma closed caption, 
janela com intérprete de Libras, assim como 
audiodescrição. Também é determinado à 
União e à ANCINE a fiscalização desse pedido. 
Em caso de descumprimento, o MPF quer 
que seja cobrada multa de R$ 10 mil por dia.

Além dos pedidos liminares, a ação requer 
a condenação da União e das exibidoras à 
indenização não inferior a R$ 1 milhão por 
danos morais coletivos, em face do preju-
ízo sofrido pelas pessoas com deficiências 
auditivas, que têm seu acesso limitado às 
obras cinematográficas e videofônicas desde 
a promulgação da Constituição Federal de 
1988, que prevê este direito.

notas

Luiz Marins 
é Antropólogo e consultor
Site: www.marins.com.br
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Os advogados com deficiência 
têm idênticas prerrogativas ?

Q
ualquer pessoa que tenha um direito violado 
necessita de profissional advogada/advogado 
para o restabelecimento da paz social. A Carta 
Cidadã, em seu Artigo 133, determina ser o ad-
vogado indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão. Portanto, é esse especialista o elo constitucional entre 
a coletividade e o Poder Judiciário.

Logo, para o exercício da advocacia, esse técnico há que ter, 
principalmente, LIBERDADE no desempenho das respectivas 
obrigações. Por conseguinte, são as prerrogativas ferramentas 
indispensáveis para garantir e nortear a condução das atividades.

Isto posto, o Estatuto da Advocacia trata o tema com extrema 
relevância, de maneira que eu, como advogada, não poso aceitar, 
de jeito algum, o flagrante DESRESPEITO que venho sofrendo 
ante a ausência das acessibilidades para o desempenho da 
profissão. E por oferecer severa RESISTÊNCIA é que muitas 
autoridades da advocacia me olham de soslaio.

Um advogado tem que ser destemido na defesa dos interesses 
de seu cliente. Nesse diapasão, se não lutar antes pelos seus 
próprios direitos, certamente não servirá para defender os direitos 
de outrem. Após essas breves explanações, sirvo-me do formal 
discurso do presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, na cerimônia 
de posse do seu segundo mandato, a fim de demonstrar que nem 
tudo é humanamente belo! Discursar é fácil; o difícil é cumprir a 
lei e, sobretudo, a ética em todas as suas nuances.

No dia 14/03/2016, no Teatro Municipal do Rio, ele frisou: 
“o segundo mandato será o de acirrar a luta pelo respeito às 
nossas prerrogativas ... Não permitiremos que a advocacia seja 
confundida com esse momento geral que vive a nação. Não 
admitiremos a criminalização da advocacia e do direito de defesa, 
assim como a violência contra nossos colegas, em qualquer lugar 
do estado do Rio de Janeiro”.

Aqui dou um breque para lembrar que no dia da votação na 
OAB/RJ, em novembro passado, os advogados cegos não tiveram 
independência, autonomia, para votar, já que, absurdamente, 
foram dispensados os fones de ouvido que lhes propiciariam 
confirmar se a foto que aparecia na tela era mesmo a do candi-
dato escolhido. Vale reforçar que o material da votação fora em-
prestado pelo TRE, valendo dizer, sem qualquer custo à OAB/RJ.

Os advogados com deficiência não podem usufruir, com 
dignidade, para o exercício profissional, o ônibus oferecido pela 
OAB/RJ, por estes não disporem de plataforma elevatória. Aliás, 
as quais atenderiam, também, aos idosos e todos os profissionais 
com limitações temporárias.

Os sites da Seccional, bem como os das Subseções, não estão 

conforme o planetário Consórcio W3C, pelo que os leitores de 
tela dos profissionais cegos leem aos tropeços ! À vista desse 
horror é que têm esses advogados que depender de outra 
pessoa para o exercício da advocacia. Autonomia zero ! No con-
traponto, a anuidade é igualmente cobrada para os advogados 
COM e SEM deficiência ! A perplexidade há que pairar diante 
da “igualdade” seletiva !

Analisando com humanidade as situações de desigualdades, 
não seria o caso de, tão-só, ameaças às prerrogativas das advoga-
das e advogados com deficiência, mas SIM, lesões irreversíveis às 
mesmas. Isto porque, as diárias humilhações e constrangimentos 
aos quais esse segmento profissional está sujeito jamais serão 
restaurados sob o foco da justiça, da ética. Quanto custa uma 
dignidade humana ? Quanto custa um isolamento profissional 
ante a ausência das prerrogativas ?

Fica a reflexão: dá para defender as prerrogativas sem a 
implementação das acessibilidades ? Notório que, por conta do 
cruel preconceito, seus pares diferentes são constantemente 
discriminados. Entendo seu discurso como apenas um amon-
toado de palavras jogadas para a plateia. Lembrei-me de uma 
canção interpretada pela imortal Cássia Eller, cujo refrão bem 
contextualiza essas reflexões. Ela cantava: “palavras, palavras. 
Palavras, palavras. Palavras ao vento. Palavras apenas. Apenas 
palavras pequenas. Palavras”.

Sinto-me deveras constrangida em escrever este texto. Porém, 
como militante da causa das pessoas com deficiência, não posso 
recuar e aceitar esse desumano tratamento, que contraria a Cons-
tituição da República e a sua Emenda Constitucional, intitulada 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem 
como as leis em geral, a justiça e a cidadania.

Ao invés de ficarmos contemplando todo o tempo a paisagem 
vista por uma janela da vida, melhor seria se fechássemos a 
janela para olhar para dentro de nós. Daí, sim, estaríamos aptos 
a começar a olhar para o outro. Poxa, bem esse presidente 
poderia ler esse parágrafo; quiçá todo o texto !

Acessibilidade atitudinal já !

 direito por Deborah Prates

Deborah Prates  é cega, advogada, 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

 

 

GRAND BRASIL

grandbrasil.com.br Puro Prazer de Dirigir

BMW PREFERENCE NA GRAND BRASIL.

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.

TUDO QUE UM BMW
TEM, COM AINDA
MAIS BENEFÍCIOS. 

Na cidade somos todos pedestres.

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

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

GRAND BRASIL ALPHAVILLE



mais eficiente

Estar bem, seja com quem for !

É 
muito comum, mas não deixa de ser 
triste, quando os pais não conseguem 
cuidar de seus filhos com deficiência. 
Muitos casais, por diversos motivos, mas 
principalmente por não conseguirem en-

frentar a situação, decidem deixar o filho sob cuidado 
de outras pessoas. 

Gilvanete Santos, 59 anos, filha de Hilda e Plínio, moradora de 
Diadema/SP, teve poliomelite aos 2 meses. Ficava mais com a avó 
Otaviana do que com os pais. “Eu vivia mais no hospital do que em 
casa. Logo minha mãe engravidou e não podia cuidar de mim e minha 
avó me pegou para criar”, lembra.

Assim é também com Joice Laki, 31 anos, que tem paralisia cerebral. 
Filha de Roberto e de Ione, que são separados, mora com sua avó 
Thereza, de 79 anos, em São Paulo. “Quando meus pais se separaram, 
fui morar com a minha mãe, mas depois mudamos para Vinhedo/SP 
e eu não me adaptei. Moro com minha avó paterna, porque meu pai 
trabalha e não tem quem cuide de mim. Vejo minha mãe poucas vezes”.

É muito fácil de encontrar por aí filhos de pais separados. Mas, é 
muito difícil os filhos encontrarem seus pais. Quase sempre o filho 
fica sob os cuidados da mãe e pouco vê o pai.

Heloísa Viggiani, 9 anos, que tem atrofia muscular espinhal, é filha 

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

por Samara Del Monte

de Luciana e Mário. Seus pais se separaram quando 
ela tinha apenas 9 meses. Mora com sua mãe e não 
frequenta a casa do pai há 5 anos.

A história se repete com Bruno de Carvalho, 29 
anos. Tem paralisia cerebral, é filho de Elizabete e do 
Regis. “Só vejo meu pai quando ele vem em aqui 
em Santos/SP visitar os meus tios”.

No entanto, alguns casais conseguem se separar amigavelmente 
sem prejudicar a relação com os filhos. João Vitor Mello, 21 anos, tem 
microcefalia e surdez. Desde seus 12 anos, mora com sua mãe Claudia, 
porque foi determinado pelo juiz, mas também considera a casa de 
seu pai Luiz Henrique como sendo a sua.

A distância de pessoas amadas é bem dolorosa, mas, temos que 
procurar ficar bem e agradecer aos que cuidam de nós com tanta 
dedicação e carinho.
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64 novidade

Serviços de 
telecomunicações têm 
novo regulamento de 

acessibilidade

O 
novo Regulamento Ge-
ral de Acessibilidade em 
Serviços de Telecomunica-
ções de Interesse Coletivo 
(RGA) foi divulgado em 24 

de maio último pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL). O documen-
to moderniza e consolida as regras de 
acessibilidade para o segmento. De acor-
do com o conselheiro relator da matéria, 
Aníbal Diniz, o regulamento promove não 
apenas a inclusão das pessoas com defi-
ciência, mas também facilita o acesso aos 
serviços de telecomunicações aos idosos. 
“Queremos, com esse regulamento, fazer 
com que todos possam acessar os servi-
ços de telecom sem a ajuda de ninguém”, 
disse Diniz.

O RGA unifica dispositivos antes dis-
persos em outras normas da ANATEL e 
está em conformidade com a Convenção 
sobre Direito das Pessoas com Deficiência 
e seu Protocolo Facultativo, incorporados à 
legislação brasileira por meio do Decreto 
Legislativo Nº 186/2008.

São abordados quatro temas: direitos 
e deveres da pessoa com deficiência e 
obrigações das prestadoras; acessibilidade 
dos terminais; terminais de uso público 
(orelhão) adaptado; e Central de Interme-
diação de Comunicação (CIC).

O novo documento permitirá às pesso-
as com deficiência visual obter o contrato 
em meios acessíveis, o que gera maior 
segurança na hora de adquirir um serviço. 
Também garantirá ao deficiente auditivo 
a obtenção de planos apenas de dados, 
sem necessidade de contratação também 
de serviços de voz.

O RGA assegura ainda que a pessoa 
com deficiência auditiva tenha atendimen-

to especializado nos estabelecimentos 
comerciais das prestadoras de telecomu-
nicações e que as empresas mantenham 
páginas web acessíveis. Estabelece obri-
gações às Centrais de Intermediação e 
possibilita às prestadoras a inclusão de 
funcionalidades como videochamadas em 
orelhões adaptados.

O regulamento também obriga a di-
vulgação das Tecnologias Assistivas. As 
operadoras de celular terão que tornar 
disponível em seu site e nas lojas a lista 
dos aparelhos de celular e quais as faci-
lidades que oferecem para cada tipo de 
deficiência e precisarão explicar ao interes-
sado qual o melhor aparelho a ser usado.

As novas determinações entram em 
vigor imediatamente, com exceção de 
alguns dispositivos que requerem adap-
tação das empresas e que terão prazo 
de 12 meses para ser implementados. 
Será criado um grupo de trabalho com 
representantes de prestadoras de servi-
ços de telecomunicações e da sociedade 
civil organizada para a implementação do 
regulamento.

Haverá ainda a criação de um ranking 
comparativo entre as prestadoras, de 
acordo com as ações de acessibilidades 
promovidas por elas, com a finalidade de 
incentivar melhorias no atendimento aos 
usuários com deficiência.

Ajudar não custa nada!

www.laramara.org.br

Peça seu cupom fiscal sem CPF

Envie o cupom através do App
(Aplicativo de Captação de Nota Fiscal Paulista para a Laramara)

O celular com o sistema operacional Android, permite enviar a nota fiscal paulista 
diretamente para a Laramara, em alguns segundos. 

Baixe o aplicativo e saiba como doar
Acesse o site: www.laramara.org.br, localize o link e baixe o aplicativo.

 Direto no celular
Ícone do “Play Store” do Google

digitar: Laramara
A busca trará o aplicativo, ao clicar e solicitar a instalação,

você poderá enviar os cupons fiscais!

Transforme uma vida!
Colabore para que uma pessoa cega tenha oportunidade para se educar.
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Abra seu aplicativo de 
QR Code através do
seu celular e confira.

Anuncio Cupom Fiscal_Revista Reac�a�o.indd   1 15/06/16   10:56

USP ensina Libras 
gratuitamente e online

A dica é paraolímpico 
quem quer aprender a Lín-
gua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS: o grupo de Mídias 
Digitais da Pró-Reitoria de 
Graduação da Universidade 
de São Paulo (USP) criou 
uma plataforma exclusiva 
para o aprendizado. O acesso é total-
mente gratuito e aberto a qualquer inte-
ressado. O conteúdo é coordenado pelo 
Prof. Dr. Felipe Venâncio Barbosa, do De-
partamento de Linguística da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP. Estão disponíveis videoaulas, 
material didático e atividades. O obje-
tivo é que pessoas não surdas tenham 
contato com Libras, surdez, educação 
de surdos e cultura surda. Para ter aces-
so, é preciso acionar a Plataforma Stoa, 
onde é possível assistir online e fazer o 
download das aulas. Outra maneira de 
conhecer a Língua é pelo portal e-Aulas 
USP, também aberto ao público.

SUS fornecerá 
estimulação precoce

Um portaria do Ministério da Saúde, 
publicada no Diário Oficial da União em 
abril, incluiu a estimulação precoce para 
o desenvolvimento neuropsicomotor de 
crianças nos procedimentos oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A 
incorporação se deu na Tabela de Pro-
cedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do SUS 
no mesmo dia. O procedimento, na rede 
pública, será destinado a crianças de até 
3 anos de idade, com diagnóstico de 
retardo mental leve, moderado, grave 
ou profundo; autismo; síndrome de Rett; 
síndrome de Asperger; e paralisia cere-
bral, entre outros. A decisão foi tomada 
com base no Plano Nacional de Enfren-
tamento à Microcefalia e no documento 
Diretrizes de Estimulação Precoce, diri-
gido a profissionais da atenção básica e 
da atenção especializada.

notas
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Não é privilégio, é 
direito garantido por lei

E
sse deveria ser o mantra de 
toda pessoa com deficiência. 
Não que o tenhamos deixa-
do de lado, mas a forma com 
a qual os poderes público e 

privado têm nos enganado a olhos vistos, 
berrar esse título repetidas vezes, e a ple-
nos pulmões, se faz necessário.

Somando isso à falta de iniciativa de 
algumas pessoas com deficiência que so-
frem o descaso na pele e, mesmo assim, 
recusam-se a correr atrás de seus direitos 
mais básicos, o grande bolo da omissão 
e da impunidade está pronto. E com ve-
linha e tudo.

Como tantas pessoas com deficiência 
espalhadas por esse Brasil afora, também 
fui pego para ser mais um ingrediente 
desse bolo indigesto. O detalhe foi que 
corri atrás para azedá-lo, ao invés de, sim-
plesmente, me conformar em ser mais um 
ingrediente. E o que é pior, como se não 
bastasse, aqueles que fizeram questão 
de violar meus direitos, me colocando na 
condição de idiota, ainda se posicionaram 
como bons samaritanos. Afinal, quantas 
empresas existem por aí super preocu-
padas com a inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, né 
? Balela !

Como ressaltei no meu outro texto, pu-
blicado na edição passada da Revista Rea-
ção, muitos dos empregadores brasileiros 
ainda contratam pessoas com deficiência 
por obrigação da Lei De Cotas. Conscien-
tização ? Por favor, não me faça rir !

Enfim, de qualquer forma, fui mais um 
que tentou ingressar no mercado de traba-
lho. Necessidades financeiras nos fazem 
agir assim, apesar da mesma não poder se 
transformar em motivo para que a gente 
desista da própria dignidade. E foi assim, 

opinião por Dudé

com a dignidade ferida, que me senti em 
2012. Após trabalhar por 2 anos para um 
grande banco, fui realocado num lugar 
sem acessibilidade e sem as adaptações 
necessárias para exercer minhas funções. 
É, meu amigo, o mundo é bem mais cruel 
do que o Teleton tenta nos mostrar todos 
anos. Para isso mesmo, existe a lei para 
nos apoiarmos.

E foi o que eu fiz. Ergui minha cabeça, 
olhei nos olhos daqueles que teimavam 
em dizer que eu estava errado e tomei 
uma decisão primordial: vamos levar essa 
história para os tribunais. A justiça é que 
dirá quem está certo, ou errado. E a justiça 
disse... e com todas as palavras: eu estava 
certo ! Só que para isso, foram necessários 
4 anos de batalha judicial. Por mim, tudo 
bem. Quanto mais árdua é a batalha, mais 
doce é o sabor da vitória.

Só que tudo isso se deu através de um 
primeiro passo que resolvi dar que foi de-
nunciar ! Nenhuma pessoa com deficiência 
deve se sujeitar a ter seus direitos violados 
e deixar barato. Com certeza, acessibilidade 
é um deles. Conheça seus direitos, informe-
-se, politize-se ! Leis não servem apenas 
para enfeitar um pedaço de papel.

Não espere o Poder Público fiscali-
zar, seja você o principal fiscal dos seus 
direitos. O principal interessado é você 
mesmo, ué ! Então, corra atrás, meu ir-
mão ! Não fique esperando uma matéria 
bombástica passar na televisão sobre o 
assunto porque ela não mudará nada. Será 
criada apenas uma comoção hipócrita e 
demagoga através dela e com prazo de 
validade bem curtinho. Isso se a mídia se 
interessar, né ? Na grande parte das vezes, 
nossas vidas se resumem a programas de 
auditório sensacionalistas e obtusos que 
só se interessam em nos estereotipar por 
alguns pontinhos a mais na audiência.

Então, não fique apenas esperando. 
Faça valer seus direitos !

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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Moda como fator
de empoderamento

J
á reparou que inúmeras pessoas jul-
gam o próximo por conta da roupa 
que vestem ? Também já percebeu 
que por conta desse pequeno de-
talhe inúmeras oportunidades são 

perdidas ? 
Dentro da história da humanidade a 

questão vestuário surgiu por uma questão 
de necessidade e a palavra que define esse 
momento histórico é proteção. O ser huma-
no precisa de proteção no frio e também 
no calor para evitar as queimaduras na pele. 
A questão saúde também levada em con-
sideração, evitando o contato da pele com 
superfície que tenham bactérias. Desde o 
tempo das cavernas o assunto empodera-
mento já começou a ser formado. Quem 
matasse o animal maior ou mais selvagem 
era visto como mais forte, másculo, corajoso 
e ganhava todo destaque de líder. Só esses 
líderes podiam vestir as vestes de couro, 
pois não era mais visto só como proteção 
e sim poderoso. Usar o couro também era 
sinal de conquista, afinal era preciso ter mui-
ta coragem, preparo físico e determinação 
para atingir os objetivos da caça.

Em tempos atuais, tivemos algumas in-
versões de valores. A roupa passou a ter 
outro significado de valor sendo para grande 
maioria de status.

moda e beleza por Kica de Castro

uma questão de estado de espírito, gosto 
e atitude.

A questão estilo não é uma cartilha de 
regras que devem ser seguidas. Existem 
tendências de moda, mas elas não podem 
escravizar ou ser ditadoras de uma conduta 
social: “você só vai ser visível se usar tal 
marca, ou tal tendência”, “usar essa roupa 
vai abrir portas”, “tendo esse look as pessoas 
serão suas amigas”.

Não podemos negar a existência da 
moda, ela é um mercado de trabalho as-
sim como de consumo, bem aquecido por 
sinal, afinal mesmo com a crise econômica, 
as pessoas não deixam de priorizar o fator 
vestuário, só estão procurando produtos que 
tenham um preço mais “acessível”, sem 
deixar de lado questões como: bom, bo-
nito e confortável. Estar bem vestido não 
significa gastar muito se tornando apenas é 

Priscila Menucci, nanismo: catálogo da marca Jô Divina.



moda e beleza

Isso não é regra. O que podemos cha-
mar de regra é seguir o próprio gosto, usar 
roupas adequadas para o tipo físico na ques-
tão numeração, nem largas e tão pouco 
apertadas. Dê preferência por um look que 
caiba no orçamento. Fazer dívida para ter 
uma determinada marca, só para que as 
pessoas pensem que você é o “tal” não é 
aconselhável. A roupa não define caráter, 
quem tiver como processo de avaliação a 
questão vestimenta, tenha certeza que essa 
pessoa não merece sua atenção.

O que não pode ficar de lado é o fator 
roupa com adequação dentro do tipo físico 
de cada indivíduo. Saber que não é pelo fato 
da roupa estar bem no manequim da loja 
ou editorial de revista que irá ficar bem no 
nosso corpo, por isso sempre experimente 
as roupas antes de comprar.

Aqui encontramos grandes dificuldades 
nas lojas físicas, que não oferecem prova-
dores com acessibilidade para pessoas com 
deficiência. Cabe cobrar o cumprimento das 
leis reivindicando que nossos representan-
tes políticos façam a devida fiscalização. 
Alguns lojistas oferecem o serviço delivery 
(um pouco mais caro) para comodidade 
do cliente, seja ele com ou sem deficiên-
cia. Um exemplo de como das empresas 
que atendem em São Paulo, capital, para o 
público feminino são as Carmensitas, que 
levam uma mala com tudo o que tiverem 
no tamanho, opções de modelos e cores 
que a cliente solicitar. É feito um cadastra-
mento pelo site e depois e realizado um 
agendamento prévio.  E também a Troá, 
especializada em alfaiataria feminina, que 
oferece o serviço entregando uma mala 
personalizada com seleção de acordo com 
o perfil da cliente. Além de existir também 
o acompanhamento  de um personal stylist. 

Em Belo Horizonte/MG, o público femini-
no encontra essa opção de serviço delivery 
na empresa Solli. Para o público masculino, 
um exemplo de empresa que atende a 
domicílio, na cidade de São Paulo, é a The 
Hunck Box. 

Outro ponto a ser ressaltado é a vesti-
menta adequada para cada ocasião. Você 
não vai procurar um emprego com roupa de 
praia, tão pouco vai curti uma praia no final 
de semana com sol e vestindo um terno e 

Kica de Castro 
é publicitária e fotógrafa. Tem uma agência de mo-
delos exclusiva para profissionais com alguma defi-
ciência desde 2007. 
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com

gravata. Assim como não é comum fazer 
um churrasco em casa vestido com se es-
tivesse em uma festa a rigor. Ter adequação 
com a vestimenta de acordo com cada 
situação vai proporcionar para o usuário o 
empoderamento desejado, não importa 
a marca e valor, o importante é manter o 
estilo dentro do gosto pessoal, o que fica 
bom no seu corpo e limite financeiro. 

Tenha certeza que a roupa não vai definir 
o seu potencial. Atitude vai muito além de 
uma simples vestimenta.
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Tiro com Arco e Tênis em Cadeira de 
Rodas nas Paralimpíadas Rio 2016

C
om a proximidade as Para-
limpíadas Rio 2006, nossos 
atletas paralímpicos estão em 
contagem regressiva e se pre-
parando, com muita garra e 

empenho, para colocar o Brasil no topo 
do hanking de medalhas. Com 23 moda-
lidades paralímpicas, o Rio será palco de 
momentos inesquecíveis. 

Uma das modalidades é o estiloso es-
porte Tiro com Arco, que é o mais tradi-
cional entre as modalidades. Com origem 
em Londres, as provas foram disputadas 
por homens e mulheres desde seu surgi-
mento, ao contrário da história de muitas 
modalidades, que iniciaram com disputas 
somente para homens. Também conta com 
o diferencial de ter provas individuais e dis-
putas por equipes. Anne Pacheco é uma das 
atletas que poderá representar o Brasil e ela 
nos conta que seu interesse pelo esporte 
surgiu quando assistiu pela televisão uma 
prova da modalidade nas Olimpíadas de 
Londres, em 2012. Ela passou a pesquisar 
para ver se era possível a prática do esporte 
mesmo sendo paraplégica.

Neste ano, as vagas disponíveis para 
o Tiro com Arco Paralímpico serão dis-
tribuídas em uma competição na última 
semana de junho, em Nove Mesto, na 
República Tcheca e, no momento, ela se 
prepara com muito afinco para conquistar 

por Adriana Buzelim

Adriana Buzelin
cursou relações públicas, 
produção editorial e design 
gráfico. Modelo publicitá-
ria antes de se acidentar, 
hoje faz parte da agência 
de modelos inclusivos Kica 
de Castro. É a primeira 
mergulhadora tetraplégica 

mineira registrada pela HSA. É criadora da Revista 
Digital Tendência Inclusiva e encara batalha pela 
inclusão social. 
Site pessoal: http://www.adrianabuzelin.com.br 
Site da revista:www.tendenciainclusiva.com.br

competir no Tênis em Cadeira de Rodas, 
o único critério é que o atleta tenha sido 
diagnosticado com uma deficiência relacio-
nada à locomoção.

Agora é acreditar em nossos atletas e 
torcer para que eles nos presenteiem com 
muitas medalhas e conquistas ! Na próxima 
edição falarei sobre outras modalidades e 
seus atletas paralímpicos. Até lá !

uma dessas vagas. Para Anne, representar 
o Brasil em competições internacionais já 
é uma grande alegria, conseguir uma vaga 
e representá-lo nas Paralimpíadas e, ainda 
por cima, dentro de casa seria uma honra 
imensurável !

Já Daniel Rodrigues, tenista em cadeira 
de rodas, está escalado para represen-
tar o Brasil. Ele começou o esporte de 
forma despretensiosa no ano de 2006, 
por  causa da indicação de seu professor 
de história, que tinha um pai com defi-
ciência visual e  conhecia muitas ONGs 
ligadas à inclusão social. Daniel passou 
pelo Basquete em Cadeira de Rodas, mas 
se descobriu mesmo no Tênis. “A emo-
ção já toma conta, só de saber que vou 
representar o meu país com tudo a favor, 
por estar em casa, por ter a torcida, tudo 
isso é muito importante, por isso estou 
me preparando para fazer o meu melhor”, 
relata Daniel.

A modalidade tem origem norte-ame-
ricana e está no Brasil desde 1985. Para 



Troca de carinho e respeito !

Jorge Luiz da Cunha diz:
Querido amigo Alex Surdocego, ser 

lembrado por você é uma honra e um 
privilégio. Seu papel neste mundo é inspi-
rador. Um grande e fraterno abraço deste 
seu amigo que lhe admira muito !

Alex Surdocego diz:
Jorge Luiz da Cunha, GRANDE MES-

TRE. Obrigado pelas palavras de carinho. 
O “BONEQUINHO DE SAL” jamais saiu e 
jamais sairá de minha mente e de meu 
coração. Tu me acompanhou por 5 anos 
na UFSM e sabes o quanto lutei. Se o 
mundo, hoje, me reconhece, é porque 
tu e outros professores acreditaram em 
mim, com moralidade e ética. 

Compartilhe o BONEQUINHO DE SAL! 
www.agapasm.com.br/Alex_Garcia_15_
anos_de_Graduacao.pdf

espaço aberto

Bonequinho de Sal

C
erta vez, 
na dis-
tante ter-
ra dos bo-
necos, nasceu 

um lindo bonequinho, mas 
que tinha uma diferença 
em relação aos outros de 
sua espécie. Ele, por obra 
divina, não nasceu de algodão ou 
de pano como os outros bonequinhos. Ele era 
feito de sal. Era único em sua terra. Quando 
criança, sempre perguntava a seus pais: “por 
que sou de sal ?” Papai e mamãe bonecos não 
sabiam responder a pergunta. E assim, com 
essa dúvida, o bonequinho cresceu. 

Certo dia, quando jovem, decidiu sair pelo 
mundo a fim de encontrar a resposta para sua 
dúvida. Começou a andar... A cada boneco 
que encontrava fazia a pergunta: “você sabe 
por que eu sou feito de sal ? Por que eu nasci 
de sal ?” Porém a resposta sempre era negati-
va aos seus anseios. Continuou a andar. Andar 
e andar. Andou por muitos anos. Por toda a 

terra. E fez as mesmas perguntas: “você 
sabe por que eu sou feito de sal ? Por que 

eu nasci de sal ?” Não obteve a resposta. 
Um dia, deparou-se com o inesperado: 

estava diante do MAR. Não havia mais 
terra para percorrer e nem bonecos a 
quem questionar. Entristecido em frente 

ao mar, pensou: “as terras acabaram, não 
consegui obter minha resposta. Vou retornar 
para minha casa”. Ao dar meia volta, neste 
instante, ouviu uma voz forte e poderosa 
que disse: 

- “BONEQUINHO, BONEQUINHO”... 
O bonequinho, um tanto assustado, per-

guntou: “quem está falando ?” 
A voz respondeu: “SOU EU BONEQUI-

NHO, O MAR”... 
- “O que você deseja poderoso mar ?” 
- APROXIME-SE. APROXIME-SE BONE-

QUINHO... 
O bonequinho se aproximou e uma pe-

quena onda veio e dissolveu seu pé. Assus-
tado, ele desejou fugir, mas o MAR insistiu: 
“APROXIME-SE BONEQUINHO. NÃO TEMAS. 
ENTRE AQUI. ENTRE AQUI”... 

O bonequinho teve coragem e começou a 
entrar no mar. A cada centímetro mais fundo, 
seu corpo sumia. Sumia. Sumia. Antes, porém, 
de sumir por completo, o bonequinho, satisfei-
to disse: “agora sei quem sou. Eu sou o mar”.

Para saber: BONEQUINHO DE SAL nos 
foi contada – para a turma de Educação Es-
pecial da UFSM – pelo Professor Jorge Luiz 
da Cunha no primeiro dia de sua disciplina 
“História da Educação”. O ano era 1998 - 
1999. Já perdi a conta de quantas vezes 
eu já a contei em Congressos e Palestras. 
Apesar dos anos, “BONEQUINHO DE SAL” 
sempre esteve e ainda está comigo ! 

por Alex Garcia

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

Aconteceu no último dia 
27 de abril, na sede da ABRI-
DEF, no Condomínio Villa 
Lobos Office Park, na zona 
oeste da capital paulista, a 
1ª edição do Fórum Eficiência 
Social e Profissional. O even-
to tratou com destaque da 
empregabilidade da pessoa 
com deficiência sob o olhar 
da nova LBI - Lei Brasileira 
de Inclusão), que passou a 
vigorar este ano e suas mui-
tas implicações para as em-
presas. Além disso, a Lei de 
Cotas e as muitas dúvidas, 
e o projeto de transição de 
carreira do Comitê Paralímpico 
Brasileiro foram grandes des-
taques do evento, que contou 
com participações importan-
tes, como a do INSS, Ministério 
do Trabalho, a própria ABRIDEF 
e o CPB - Comitê Paralímpico 
Brasileiro com atleta paraolím-
pico, GRAACC e uma atração 
especial: a Toyota, patrocina-
dora oficial do Fórum, que 
apresentou em primeira mão 
o lançamento do Novo Etios 
Automático. O evento contou 
com a participação de mais 
de 80 participantes e teve a 
exposição de carros da Toyota. 

notas

1º Fórum Eficiência
Social e Profissional
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Perdas... o luto... 
estratégias... o ganho...

U
ma situação inesperada, 
um acidente, uma en-
fermidade, uma adversi-
dade... perdas... Pensar-
mos em crescer nessas 

situações, sermos transformado, termos 
reações maduras em lugar de imaturas 
é um desafio.

Como acreditar e desenvolver os po-
tenciais quando não se tem nenhuma 
credibilidade em si mesmo ? Como acre-
ditar que existem caminhos ?

Esse momento de perda de alguma 
função, pessoa ou situação, seja ela qual 
for, pode nos manter presos a um sen-
timento de que não é possível mudar... 
(pelo menos por um tempo... quem 
sabe...). 

Isso pode gerar uma paralisação emo-
cional e, assim, gerar uma paralização ati-
tudinal (ações). O inconformismo, frustra-
ção, revolta, amargura, vergonha e outras 
reações fazem parte de um período de 
perda, de luto. O tempo de “luto” pode 
demorar um tempo, de acordo com cada 
pessoa, mas não pode ser eternizado. É 
um desafio... 

Existem tantos, tantos casos... Um ra-
paz (vamos chamá-lo de José), após a 
perda da visão devido a um acidente de 
carro, permaneceu preso a sentimentos 
de mágoa, injustiça, revolta, ficando cerca 
de 2 anos isolado e deprimido dentro 
de casa. Geralmente esse é um tempo 
comum quando pesquisamos e aten-
demos casos na reabilitação. Após esse 
período, com muitas insistências de fa-
miliares, ingressou em um programa de 
Reabilitação. Desanimado com sua vida, 
se lamentava em todo o tempo por ter 

ponto de vista por Suely Carvalho de Sá Yanez

sido afastado da vida profissional e de 
seus relacionamentos. 

Qual a estratégia para lidar com esse 
rapaz ?

Dentre várias estratégias, existem es-
tratégias de ação para que o profissional 
(amigo, chefe, familiar) possa iniciar um 
trabalho, usando o Princípio de começar 
a “ver” com bons olhos...

“Se os teus olhos forem bons todo o 
teu corpo terá luz... Se o teu olho for puro, 
haverá o brilho do sol em sua alma... 
mas se teu olho estiver coberto de maus 
pensamentos, de maus desejos, estará 
em profunda escuridão... e como essa 
escuridão pode ser horrível” (Jesus). 

Os olhos nesse texto se referem à 
maneira de enxergarmos a vida, inde-
pendente da visão ocular. Se a forma for 
distorcida, podemos ter problemas. Olhos 
bons é vermos a vida com possibilida-
des e potenciais a serem descobertos e 
desenvolvidos. Compreendermos isso é 
fundamental em um processo de Reabi-
litação, de vida, do dia a dia.

Um “olho mau” não encontra possi-
bilidades, mas dificuldades e pode para-

lisar qualquer iniciativa para transformar 
situações. Um medo de fracassar, uma 
vitimização, até como defesa, dificultam o 
espaço para a ousadia, crescimento, o que 
também prejudica os relacionamentos so-
ciais, familiares, profissionais, pessoais... 

Algumas pessoas, também, nem 
identificam o que sentem e, por isso, 
travam a sua comunicação e a realiza-
ção de tarefas. Estão tão presas em suas 
machucaduras que as portas para uma 
intervenção precisam ser estimuladas, 
pacientemente, para serem abertas. 

Perdas... Perdas... luto... depressão... 
isolamento... busca de soluções... o pro-
cesso geralmente costuma acontecer as-
sim. Sabemos que para haver crescimen-
to é necessário, muitas vezes, enfrentar 
também as dores. Enfrentar a realidade 
de que perdemos algo precioso para nós 
também significa chorar e lamentar, mas 
seguindo no enfrentamento. Com o tem-
po, viver no presente e não mais reagir ao 
passado que já não volta mais faz parte 
do processo de vida. Perder o passado 
para não perder (e ganhar) o presente. 

Quanto ao José (e são tantos Josés, 



ponto de vista

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.

Marias...), várias estratégias foram usa-
das durante as atividades do setor de 
Terapia Ocupacional. Sabemos que nos 
primeiros momentos, é o interior da 
pessoa que se manifesta por meio de 
atividades expressivas (argila, tintas, 
outras), atividades reflexivas e verbais, 
que são instrumentos que colaboram 
para surgirem olhos bons, enxergando 
possibilidades... 

Foi um processo longo e com resul-
tados positivos que até hoje traz boas 
novidades. Será que estamos com a visão 
adequada ? Qual nosso estilo de vida, de 
“olhos” ? Como trabalharmos uma “perda” 
para podermos “ganhar” ? (o livro “Perder 
para Ganhar”, da psicóloga e terapeuta 
Ana Maria Almeida explica bem isso...).

Apenas esquecer ?
Importante ressaltar que esquecer 

não significa perda de memória ou fin-
girmos que não aconteceu nenhuma 
situação. Significa que tem uma situação 
sim, um passado que foi sofrido, mas 
foi elaborado, vivenciado e que ficou 
no lugar dele, sem exercer influência ou 
domínio sobre a nossa vida hoje. 

A compreensão, possibilitando a  
re-significação de cada situação (um 
novo significado perda/ganho), junto 
com  muito respeito pelo tempo de 
cada um e exercendo um Princípio 
importante é um caminho muito po-
sitivo: “Esquecendo-me das coisas que 
para trás ficam, prossigo para o alvo...”    
(Paulo de Tarso)

SP escolhe novo presidente do Conselho de Assuntos da Pessoa 
com Deficiência

Maria Helena Mozena foi eleita em abril para o cargo de nova pre-
sidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência 
(CEAPcD), para a gestão 2016/2018. A escolha foi por votação aberta 
e ela liderava a chapa vencedora, denominada “Renovação”. A nova 
titular é conselheira do Núcleo Regional VIII, formado pelas regiões 
de Bauru/SP, Marília/SP e Presidente Prudente/SP, que abrange um 
total de 144 cidades. O Estado é dividido em 10 Núcleos Regionais 
para desenvolver um melhor trabalho dentro da realidade de cada 
região e, como isso, fortalecer o Conselho Estadual. De acordo com 
a nova presidente, a união de todos é fundamental para que políticas públicas para as 
pessoas com deficiência sejam tomadas. “Apesar de sermos de regiões diferentes, repre-
sentarmos órgãos diferentes, todos temos uma questão em comum a ser tratada, ou por 
afinidade ou por questões técnicas, que é a pessoa com deficiência, os seus direitos e as 
suas necessidades”, falou Maria Helena. 

Programa Viver Eficiente: um ano no ar !
Após 54 exibições o Programa Viver Eficiente, da TV Cidade em 

Osasco/SP, comemora seu primeiro aniversário com muita alegria e 
satisfação. “Não foi fácil chegar até aqui. O desafio foi grande. Dia a dia 
aprendendo com os erros, mas com grande vontade de fazer diferença, 
trabalhando com muito amor para levar informação e entretenimento 
para a sociedade foi sem sombra de dúvidas o maior acerto”, lembra 
a diretora e idealizadora do programa, a fotógrafa Kica de Castro. O 
programa nasceu quando Rubi Branco, produtor da emissora, convidou 
a fotógrafa Kica de Castro para uma entrevista no programa Estúdio 
Aberto, apresentado por Euds Ricardo, que também é diretor geral da TV 
Cidade. Ao termino da entrevista, encantou-se com o trabalho realizado 
pela agência que visa inserir profissionais com deficiência no mercado de 
trabalho atuando como modelos, Euds não teve dúvidas e de imediato 
convidou Kica para desenvolver um programa na casa. Convite aceito, 
o primeiro programa foi ao ar no dia 17 de maio de 2015, tendo a 
honra de fazer a estreia com a presença de Rodrigo Rosso, presidente 
da ABRIDEF e diretor/editor da Revista Reação.

A miss cadeirante Caroline Marques, assumiu apresentação do progra-
ma. Mas para ter êxito, não adianta desenvolver um projeto de sucesso 
sem uma sólida equipe. Para manter um programa semanal é preciso 
ajuda, principalmente na produção. Assim, o convite foi estendido para Adriana Buzelin, 
editora chefe e também parceira, a revista digital Tendência Inclusiva, que prontamente 
aceitou fazer parte da equipe. O programa vai ao ar todos os domingos às 14h, através 
do canal 8 da Cabonnet, região de Osasco/SP, e pelo site www.tvcidadenet.com.br, e 
ainda pelo canal do youtube: TV Cidade 8. 

Marcha para Jesus 2016
No dia 26 de maio aconteceu em São Paulo a 24ª edição do evento que já é uma 

tradição na capital paulista e que faz parte do calendário oficial da cidade. O percurso 
da Estação da Luz do Metrô até a concentração no Campo de Marte, reuniu cerca de 3 
milhões de pessoas em prol da Paz. Muitas pessoas com deficiência participaram, tendo 
um espaço especial reservado ao lado do palco, na concentração. Dentre os depoimen-
tos, muitos elogios pela iniciativa do espaço e, 
é claro, sempre com o desejo de estarem mais 
próximos do palco. A Revista Reação esteve pre-
sente e agradece a atenção dos coordenadores 
da Imprensa e organização, parabenizando pelo 
importante trabalho.
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Toda Luz de uma
Tocha Olímpica

T
ermos sido condutores da To-
cha Olímpica, carregarmos o 
símbolo máximo do esporte, 
teve vários significados mas, 
com certeza, o maior é que o 

esporte é democrático, livre e não precisa 
de um corpo, mas de um coração.

Recebemos a Tocha em Uberlândia/
MG. Meu filho Pedro e eu fomos os primei-
ros a conduzir a chama olímpica. Quando 
acendemos a Tocha, o Pedro olhou para 
o céu e sorriu. Uma mistura de emoção. 
Levar a tocha significou inclusão, chamado 
à vida, amor ao esporte, vontade de conti-
nuar, gratidão por estar vivo.

Expliquei para o Pedro que, pela primei-
ra vez na história, um país Sul-Americano 
sediará uma Olimpíada e que o Atletismo 
foi o primeiro esporte desta competição. 
Viva a corrida ! Mas antes da passagem 
da tocha pela nossa cidade, nós tivemos 
oportunidade de visitar as crianças das es-
colas públicas e particulares com a réplica 
da Tocha Olímpica.

Contamos porque corremos juntos. 
Porque a corrida nos salva todos os dias. 
Porque eu vejo o reflexo da vontade de 

mãe por Karolina Cordeiro

viver nos olhos do meu filho. E o Pedro 
esquece suas dores, esquece por momen-
tos que não pode falar, se mexer... mas, 
quando sente o vento, ele corre, ele mexe. 
Ele vive. E as crianças sem deficiência, ditas 
“normais”, passaram a entender que sorriso 
é palavra que não se diz, se sente.

Sabemos que a Tocha Olímpica, que 
saiu lá da Grécia, passará por várias cida-
des até chegar ao Rio de Janeiro onde 
acontecerá a Olimpíada, em agosto e a 
Paralimpíada, em setembro. Termos sido 
os indicados e escolhidos para conduzir a 
Tocha Olímpica na nossa cidade, que tanto 
amamos, foi muito emocionante. Nos fize-
ram arrepiar e chorar de emoção ao imagi-
nar o que este dia representou para nós, de 
uma maneira, muito, mais muito especial. 
Ao carregar a tocha, nós lembramos que, 
através da corrida, atravessamos o medo da 
morte por uma doença rara e incurável. Re-
presentou uma chama acesa de esperança 
viva ! Porque nessa chama tem oxigênio, 
o mesmo que faz meu filho respirar todos 
os dias com muita dificuldade.

Foi mágico porque, através dela, leva-
mos inclusão a acessibilidade atitudinal nas 

escolas, demostrando como o esporte é 
democrático e que a força está não nas 
pernas, mas no coração. Emocionante ob-
servar os olhinhos brilhantes das crianças 
que passaram a fazer algum esporte (Se 
o Pedro pode, eu também !). É motivador 
continuar nossa caminhada ao receber e-
-mails e mensagens via redes sociais de 
famílias de crianças especiais contando o 
impacto que teve em suas vidas ver uma 
criança como o filho delas levando o sím-
bolo de uma Olimpíada, demonstrando 
alegria e coragem.

Na hora que a tocha foi acesa, chorei por 
acreditar que vivendo através do esporte 
se tem qualidade de vida e cada dia é 
uma vitória. Choramos juntos pela sensa-
ção emocionante de que a vida deve ser 
celebrada todos os dias, porque o amanhã 
é um mistério. A sensação que ficou é que 
milagres acontecem diariamente e sonhar 
é possível. A chama nunca se apaga. En-
quanto há vida, existe esperança. Todos os 
dias temos a valiosa chance do recomeço.

A Tocha Olímpica seguiu seu caminho 
para mais de 300 cidades brasileiras até 
chegar ao seu destino. Mas no instante 
em que passou por aqui, naquele minuto, 
todas as guerras cessaram, a união dos 
povos estava em nós. O universo girando 
e cumprindo sua missão, assim como as 
rodas da cadeira de meu querido Pedro.

Karolina Cordeiro 
é geógrafa, corredora do Angel Hair Team e 
coordenadora do Movimento: Eu Respeito As 
Vagas e Você ? Seu filho Pedro, de 10 anos, 
tem uma doença genética rara, a Síndrome 
de Aicardi-Goutieres.



Prótese com baixo custo
é promessa para 2017

O 
projeto Revo Foot  é des-
tinado a amputações de 
membros inferiores. A 
ideia surgiu como trabalho 
de Lucas Strasburg Ferreira 

e Eduardo Boff para conclusão do curso de 
Técnico em Mecânica da Fundação Escola 
Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
em Novo Hamburgo/RS. 

Eles estavam sem ideia de projeto para 
apresentar quando, voltando de um jogo 
de futebol, avistaram um homem ampu-
tado a nível transtibial que apoiava-se em 
uma muleta e comia algo. Ele mordia, 
pulava mais três ou quatro passos, esco-
rava-se novamente na muleta e voltava a 
morder. “Aquilo serviu de inspiração para 
desenvolvermos o Revo Foot”, conta Fer-
reira, que hoje cursa Engenharia Mecânica 
na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS). “Temos um diferencial bas-
tante interessante no que se diz respeito 
a custo para o paciente, representando 
uma redução significativa. Tecnicamente, 
buscamos desenvolver uma prótese com 
o comportamento mais semelhante pos-
sível ao do pé humano, com uma ótima 
resposta dinâmica aos movimentos, bom 
suporte de carga e facilidade na manuten-
ção”, explica Ferreira.

tecnologia

Atualmente o projeto está sendo incu-
bado e eles querem se tornar empresa. 
“Estamos entrando na UNITEC, no Parque 
TecnoSinos, uma incubadora de ponta, reco-
nhecida e premiada mundialmente”, conta 
Ferreira. “Por enquanto, trabalharei sozinho 
pois apenas a área de Engenharia está ativa, 
mas posteriormente, teremos outros pro-
fissionais atuando dentro de nossa sede”.

Ele explica que sempre tiveram a opi-
nião de profissionais qualificados durante 

o desenvolvimento, já que nunca tinham 
trabalhado com essa área antes. “Muitís-
simo importante também foi a troca de 
experiências com os pacientes, ao ouvir o 
que cada um espera de uma prótese, as 
características que acham fundamentais 
e a sensação que têm ao utilizar a nossa 
prótese e as existentes no mercado. Com 
tudo isso, fica mais fácil me concentrar na 
parte de Engenharia do projeto, com os 
cálculos estruturais baseados e focados 
nos feedbacks passados por profissionais 
e pelos próprios pacientes”, garante o 
criador.

O projeto, em 2015, foi um dos 19 
finalistas do Braskem Labs, programa de 
incentivo a empreendedores criado pela 
companhia petroquímica em parceria com 
a ONG Endeavor, com o objetivo de apoiar 
o desenvolvimento de soluções susten-
táveis que melhorem a vida das pessoas 
em segmentos como saúde, moradia e 
mobilidade, por meio do uso do plástico.

Para chegar ao modelo final, os desen-
volvedores enfrentam algumas dificulda-
des, como questões técnicas de falta de 
tecnologia no país e também, principal-
mente, a necessidade de altos investi-
mentos financeiros. “Estes problemas nos 
fazem andar muito mais devagar do que 
gostaríamos, mas o que importa é que 
não paramos. Finalmente algumas coisas 
começaram a andar, não tão rápido, claro, 
mas estão se encaminhando para um final 
feliz”, ele considera. A expectativa é que 
até a metade de 2017 ou, no máximo até 
o final do próximo ano, a prótese esteja 
no mercado.

Para cumprir o cronograma, no decorrer 
de 2016 os testes serão intensificados 
com os voluntários, além de uma amplia-
ção nos tipos de amputação considerados 
e nas faixas etárias atingidas. O e-mail para 
entrar em contato com os desenvolvedo-
res é: contato@revofoot.com.br
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Curitiba amplia uso de cartões para 
aumentar tempo dos semáforos

D
esde o final do mês 
de março, moradores 
da capital paranaense 
podem retirar o “Cartão 
Respeito”, que amplia 

em até 50% o tempo de sinal aberto 
para travessia em 31 semáforos da ci-
dade, possibilitando maior segurança 
no caso de pessoas com mobilidade 
reduzida. Os chamados semáforos in-
teligentes, até então, só podiam ser 
utilizados por pessoas com dificuldades 
de locomoção que possuíam o “Car-
tão Transporte Isento”. O novo cartão 
é parte do Plano Municipal de Acessi-
bilidade e Inclusão para a Pessoa com 
Deficiência (Curitiba + Inclusiva), tam-
bém lançado em final de março último. 
Ele é gratuito e pode ser solicitado por 
qualquer pessoa com dificuldade de 
locomoção, desde que não tenha o 
“Cartão Transporte Isento”.

Os semáforos começaram a ser im-
plantados a partir de abril do ano pas-
sado, em sistema criado por engenhei-
ros da Secretaria Municipal de Trânsito 

(SERTRAN) e pela empresa DATAPROM. 
Funciona através de uma botoeira es-
pecial acoplada ao semáforo, que é 
acionada pelos cartões da Urbanização 
de Curitiba S/A (URBS).

Na modalidade “Cartão Transporte 
Isento” habilitado para o uso do sis-
tema são, até 16/05, segundo infor-
mações da assessoria da Prefeitura, 
163.366 mil idosos, 13.521 mil pes-
soas com deficiência e 6.250 mil apo-
sentados por invalidez. Na nova moda-
lidade “Cartão Respeito” haviam sido 
emitidos três cartões até a data. 

A diferença dos dois cartões é sua 
abrangência. Embora no caso de idosos 
não haja restrição de renda, o benefício 
da isenção no transporte para pessoa 
com deficiência é restrito por lei a quem 
tenha renda familiar de até três salários 
mínimos. Assim, pessoas com defici-
ência sem direito ao benefício ficavam 
impossibilitadas de utilizar o semáforo 



inteligente, problema resolvido com a nova modalidade.
O projeto recebeu em novembro passado, inclusive, 

o Prince Michael International Awards (PMIRSA), o mais 
importante prêmio em segurança viária no mundo. O prê-
mio foi entregue à Prefeitura de Curitiba pela Federação 
Internacional de Automobilismo (FIA), em Brasília/DF, du-
rante a 2.ª Conferência Global de Alto Nível em Segurança 
Viária. Foi o único projeto brasileiro premiado entre os 4 
ganhadores e a primeira vez que a FIA reconheceu um 
projeto do Brasil para redução de acidentes no trânsito. 
Ainda este ano, de acordo com a Prefeitura, deverão ser 
implantados novos semáforos do tipo em diferentes locais. 

Plano ganha cartilha

O Plano Curitiba + Inclusiva foi elaborado pela Câmara 
Técnica de Acessibilidade (CTA), vinculada à Secretaria 
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDP-
CD), composta por 23 órgãos públicos municipais, que 
debateram a questão, envolvendo diversos setores. Os 
resultados foram resumidos em uma cartilha, que resulta 
da participação popular e atende muitas demandas tra-

zidas por pessoas com deficiência e por seus familiares, 
em reuniões realizadas nas administrações regionais, bem 
como propostas de conferências municipais. 

Dentre os eixos que compõem as ações do plano, na 
área de arquitetura e urbanismo, se destacam várias ações 
já concretizadas – e com plano de serem ampliadas -, e 
também projetos futuros. Um exemplo é o programa Aces-
so, que atende as dez regionais com novos micro-ônibus, 
apanhando em casa e levando para tratamento pessoas 
com deficiência que não têm outra forma de locomo-
ção. Outro é a frota de táxis compartilhados, inédita em 
Curitiba/PR com carros adaptados ao usuário de cadeira 
de rodas. A fiscalização de acessibilidade nas edificações 
privadas, bem como implantação de guias rebaixadas e 
acessibilidade em todas as obras públicas, passaram a 
ser obrigatórias no município. Curitiba possui, segundo o 
Censo do IBGE de 2010, cerca de 300 mil pessoas com 
algum tipo de deficiência. O Plano envolve também as 
áreas de saúde, educação especial e inclusiva, assistên-
cia social, diversidade e cidadania, trabalho e geração de 
renda, cultura, turismo, esporte, lazer, juventude e gestão 
e monitoramento.
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Entidade constrói rampas
na calçada por conta própria

A 
praça Barão do Rio Branco, 
no centro de Macapá/AP, 
é o local escolhido para o 
jogo de basquete recreati-
vo dos membros da Asso-

ciação dos Deficientes Físicos do Amapá 
(ADFAP). Por 2 anos, eles solicitaram à 
Coordenadoria de Mobilidade e Acessibi-
lidade do Município que encaminhasse ao 
órgão competente o pedido de instalação 
de uma rampa para permitir a subida das 
cadeiras de rodas sem problemas e faci-
litar a entrada no local. 

Em março último, depois de cansar de 
esperar, resolveram o caso: “Não nos res-
tou alternativa senão nós mesmos tomar 
a iniciativa para as devidas adequações do 
espaço físico da praça e facilitar o acesso 
dos cadeirantes. Todo o material e a mão 
de obra ficaram por nossa conta e até hoje 
não houve sequer o agradecimento por 
quem deveria ter executado os reparos. 
Isso prova que é possível fazer com tão 
pouco e sem burocracia”, conta o presi-
dente Samuel de Oliveira Silva. 

A entidade existe desde 1994 com o 
propósito de exercer atividades de artes, 
cultura e esporte adaptados. Apesar de ter 
mais de 3 mil associados, uma quantia de 
menos de 100 filiados paga atualmente 
uma mensalidade de R$ 10,00, por cau-

sa de dificuldades financeiras. Oferece 
café da manhã, almoço e lanche para 
os associados que colaboram nas mais 
diversas tarefas do dia a dia, como re-
paro de cadeira de rodas, reforma para 
doações de cadeira e muletas e outras 
órteses, limpeza da sede, prática espor-
tiva de basquete e handebol adaptados 
com instrutores voluntários no prédio da 
Universidade Estadual do Amapá (UEAP) 
nas segundas, quartas e sextas-feiras e, 
aos sábados, na Praça do Barão do Rio 
Branco. De acordo com o presidente, o 
principal trabalho se refere à saúde, como 
o transporte de 48 pacientes para centros 
de reabilitação, postos de saúde e hos-
pitais da rede estadual. A entidade tem 
um micro-ônibus adaptado para atender 
a demanda, mas não conta com a contra-

partida para o combustível, manutenção, 
motorista e outras necessidades.

Problemas de acessibilidade

A falta de acessibilidade na praça não 
é o único problema nessa área em Ma-
capá. De acordo com Silva, a ausência 
de rampas é uma constante em vários 
pontos: “Quando existem, estão fora do 
padrão e muitos cadeirantes já levaram 
tombos e se machucaram na aventura de 
usar essas rampas. As calçadas não ofe-
recem o mínimo de segurança nem para 
as pessoas jovens. Desniveladas, árvores 
com raízes estourando o cimento, placas 
de sinalização comercial, ambulantes e 
outras bancas, o que obriga os cadeirantes 
a enfrentar os veículos, pedestres e ou-
tros obstáculos no asfalto. Muitos já foram 
atropelados”. Ele se queixa também em 
relação ao transporte público, afirmando 
que não houve nenhuma licitação para a 
concessão da exploração. “A ADFAP pediu 
junto ao Ministério Público Estadual que a 
frota fosse adaptada para o transporte das 
PcD. O prazo encerou em dezembro de 
2014 e nenhuma providência foi tomada”, 
conta. A frota adaptada é insuficiente e 
os veículos com rampa não funcionam. 
Quando existem cadeirantes nas paradas 
de ônibus, os motoristas se recusam a 
parar porque não querem ou não podem 
atender.



Quem sou eu ?
Pedestre ou motorista ?

C
ada vez mais tenho procurado 
entender qual é o meu lugar 
em um mundo que normal-
mente deixa de atender às 
minhas necessidades como 

pessoa com deficiência. Um dos meus ques-
tionamentos é quanto ao meu direito de ir e 
vir considerando que o desenho das cidades 
não me permite exercê-lo (normalmente).

Por exemplo, sempre me pergunto se 
sou pedestre ou motorista, e sinceramente, 
não sei se me enquadro em um dos dois. 
Considerando que ando em uma cadeira de 
rodas motorizada pelas ruas e compartilho 
dos mesmos espaços com carros, motos, 
caminhões, ônibus, bicicletas, certamente, 
não fui preparada para exercer essa função, 
afinal não existe “escola para dirigir cadeira 
de rodas”. E até que ponto os motoristas 
foram orientados a compartilhar o espaço 
com alguém como eu ?

Também, e quase sempre, não posso 
utilizar as calçadas pela fata de condições 

para circulação em uma cadeira de rodas. 
Por piores que sejam, um pedestre andante 
consegue, muito mais que eu, circular por 
elas. Sem contar que eu posso, de verdade, 
machucar alguém com o impacto da cadeira. 
Em raros locais, existem ciclovias disponí-
veis, mas me sinto uma estranha circulando 
naquele espaço. Nem sei se a legislação 
permite que eu a use com a motorizada. E 
aí pergunto, quem sou eu ?

Tenho questionado muito a minha segu-
rança e a de outras pessoas nesse trânsito 
cada vez mais caótico, intenso, desorganiza-
do, perigoso, onde a rua é de quem buzina 
mais alto, corre mais, grita mais... sempre 
mais.

Já escrevi algumas vezes que adoro ir e vir 
para o trabalho (ou para onde consigo ir de 
cadeira de rodas). A sensação de liberdade, 
interagir com a cidade e com as pessoas 
sempre me provoca uma sensação enorme 
de prazer, mas ultimamente, tem despertado 
também medo, tensão e maior atenção. Me 

por Luciene Gomes

sinto mais vulnerável e menos respeitada. 
Assim como cada vez mais sou obrigada 
(mesmo) a fazer coisas no trânsito que não 
deveria, como andar por ruas na contramão, 
passar pelo sinal vermelho, atravessar longe 
da faixa para pedestres. Estou errada, e nada 
justifica, mas quando faço é por total falta de 
opção. Mas também nada justifica eu não 
poder circular livremente por uma calçada, 
poder usar a guia rebaixada, ter acesso a faixa 
de pedestre, o entendimento de outras pes-
soas que a velocidade que atinjo com minha 
cadeira é muito menor que a velocidade de 
uma bicicleta. E o pior, além de colocar a mi-
nha vida em risco, coloco a de outras pessoas 
também, mesmo quando essa constatação 
venha quando alguém quer me ajudar. Pos-
so exemplificar quando um motorista, entre 
muitos, resolve parar para eu atravessar uma 
rua, é claro que nem todos que vem atrás 
compartilham de “tamanha educação”, e o 
resultado é que ele fica parado e eu não 
posso atravessar. Já aconteceu de motoristas 
ficarem indignados com a falta de respeito, e 
também de forma errada, viram o carro de 
forma impetuosa para bloquear toda a rua, e 
aí quase provocam um acidente ! Fico sem 
graça, e nunca sei se vou ou fico parada, se 
agradeço ou peço desculpa.

Houve um tempo em que achava desne-
cessário pedir ajuda, mas hoje, nos trechos 
mais críticos - normalmente é mais perto do 
meu trabalho - ligo para algum dos meus 
amigos irem me encontrar - normalmente é 
o Márcio ou o Freitas - e eles acabam ficando 
na esquina desviando o trânsito para meu 
quase alívio. Mas se algum deles não pode, 
peço para algum segurança do trabalho me 
encontrar, para o dono da loja de gás, para 
o moço da loja de motos, do estacionamen-
to, ou qualquer um que esteja passando. 
Alguns percebem minha aflição e acabam 
oferecendo ajuda. E à noite, tem também a 
Camila que sempre que saímos no mesmo 
horário vai me seguindo bem devagarinho 
na volta para casa, a Verônica e a Débora 
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Banco inclui clientes
com deficiência auditiva

U
m novo sistema foi implan-
tado nas máquinas de au-
toatendimento da Rede Dia 
e Noite do Bradesco. Com 
ele, pessoas com deficiên-

cia auditiva podem realizar saques com 
o auxílio de intérprete digital em Libras. 
A transação começou a ser disponibili-
zada desde o último mês de janeiro e, a 
partir de março, já pode ser encontrada 
em toda a rede. No Brasil, segundo ava-
liação do banco, somente 7% das 10 
milhões de pessoas com deficiência au-
ditiva consegue se comunicar 
e compreender informações 
em Português. De acordo com  
Luca Cavalcanti, diretor de 
Canais Digitais do Bradesco, 
ainda não há um balanço com 
o total das transações realizadas 
para esta função em específico, 
até agora, mas o feedback dos 
clientes tem sido muito satisfa-
tório. “A aceitação é alta. Nossa 
expectativa é muito positiva em relação 
à utilização desta nova funcionalidade, 
principalmente porque era uma demanda 
dos próprios clientes, portanto faz sentido 
e atende às suas expectativas”, afirma.

A ferramenta foi desenvolvida junto à 
PRODEAF – empresa especializada em 
tradução em Libras – e áreas envolvi-
das com o cumprimento das normas de 

acessibilidade no banco. Em 
todas as fases do projeto, as 
versões foram submetidas a 
funcionários com deficiência 
auditiva para que testassem a 
usabilidade e eficácia. “Além 
disso -  lembra o diretor - em 
2015 fizemos uma instalação 
na Reatech 2015 (Feira Inter-
nacional de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e Aces-
sibilidade), que funcionou 
como um pré-lançamento do 

projeto. Lá, obtivemos mais feedbacks do 
público surdo”.

O Bradesco é pioneiro em soluções 
para autonomia bancária, desenvolven-
do novas ferramentas de acessibilidade 
desde 1998. “A acessibilidade é um item 
que faz parte da concepção dos nossos 
produtos e serviços”, garante Cavalcanti. 
A empresa tem um portfólio de soluções 
que contribuem para a autonomia bancá-
ria das pessoas com deficiência, como o 
“Virtual Vision”, um software leitor de tela 
de computador que, além de permitir que 

o cliente realize transações ban-
cárias, possibilita a utilização dos 
demais softwares e da internet; 
extrato em braile, o primeiro lan-
çado no mercado; gabarito para 
talão de cheque, entre outras. 
“No caso de autoatendimento, 
temos projetos para ampliar o 
portfólio de serviços e transa-
ções em Libras. Por isso, está 
previsto para 2017 a disponibili-

zação de outras operações além do saque: 
consulta de saldo, transferências, recarga 
de pré-pago, depósito”, anuncia o diretor. 
“Definitivamente estamos contribuindo 
para a construção de um mundo mais 
diversificado, inclusivo e sustentável. São 
essas certezas que nos mostram o quanto 
vale a pena cada pequeno esforço, mas 
que são grandes conquistas”, conclui.

Luciene Gomes é cadei-
rante, arquiteta e urbanis-
ta. Doutoranda em Terapia 
Ocupacional pela Universi-
dade Federal de São Car-
los (UFSCar) nas áreas de 
Acessibilidade e Desenho 
Universal. Docente do SE-

NAC São Carlos na área de Arquitetura e Design. 
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com  

que me ajudam a atravessar a rua ou me 
acompanham com a sombrinha aberta em 
dia de chuva, o Rudiny que vai me encontrar 
com sua moto sempre que telefono, e claro, 
nunca peço, mas minha mãe está sempre 
na retaguarda. E tem também a preocupa-
ção e o cuidado de outras pessoas, muitas 
vezes com pequenos gestos como quando 
me chamam a atenção quando esqueço de 
acender a luz de aviso que coloco na cadeira 
(sorte a minha...).

Mesmo com essa “rede cidadã” que me 
ajuda, sei que acidentes acontecem, mas 
também sei que tenho que ser o mais cui-
dadosa possível para ficar bem longe deles 
e usufruir de uma cidade onde eu possa 
ser apenas uma cadeirante andando pelo 
espaço público como qualquer pessoa. De-
sejo também que as leis sejam respeitadas, 
desejo mais compreensão e educação. E 
enfim, que a linda e cada vez mais necessária 
frase “gentileza gera gentileza” do Profeta 
Gentileza, seja entendida e aplicada por cada 
um de nós !!! Seja no trânsito ou na vida.



Santos/SP quer ser uma
cidade mais acessível !

U
ma das cidades litorâneas 
mais conhecidas do Estado 
do São Paulo, Santos tem 
22 % de sua população 
com alguma deficiência 

(auditiva, motora, visual ou mental/inte-
lectual), o que segundo o Censo 2010 
do IBGE, totalizava 128.570 pessoas. Em 
maio foi lançado o Programa Santos Aces-
sível, que estabelece critérios para que 
estabelecimentos comerciais recebam 
selos de acessibilidade. Conseguir cinco 
estrelas significa que o estabelecimento 
é totalmente acessível.  Os critérios foram 
estabelecidos pela Secretaria de Defesa da 
Cidadania (SECID), pelo Conselho Munici-
pal de Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CONDEFI) e pelo PROCON – Santos. 
Para ser acessível, no caso de deficiência 
física, o estabelecimento deve ter estru-
tura para cadeirantes, como rampas, es-
paço de circulação, banheiros adaptados 
e vaga reservada;  visual – o local deve 
possuir informativos em braile, como car-
dápios, caso tenham, adesivos indicativos 
em relevos e piso tátil;  auditiva – deve 
conter recursos de Libras, se possível 
funcionário que domine essa linguagem 
e  intelectual – consiste em criar mate-
riais em linguagem simples, com textos 
curtos e imagens ilustrativas. “Essa ação 
fomenta não só os estabelecimentos que 
abrem suas portas e aquecem o consumo 
para uma grande parcela da população 
santista, como também proporciona a in-
clusão ao mercado de trabalho”, afirma  

Carlos Alberto Ferrei-
ra Mota, presidente do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente e secretário 
Municipal de Defesa da 
Cidadania. Segundo ele, 
a proposta foi bem rece-
bida e teve a participa-
ção dos comerciantes desde a origem. 
“Contamos com o apoio do Sindicato do 
Comércio Varejista da Baixada Santista, 
do Conselho dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Santos, Procon Santos, Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas de Santos e 
Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes 
da Baixada Santista e Vale do Ribeira”, 
enumera o secretário.

Calçadas

Existe atualmente um projeto de lei na 
Câmara Municipal de Santos/SP denomi-
nado “Calçada para Todos”. Sua principal 
proposta é garantir a correta manutenção 
e o aumento da vida útil das calçadas, 
assegurando conforto, acessibilidade e 
segurança aos pedestres com e sem defi-
ciência. Com o investimento em concreto 
desempenado, serão eliminadas calçadas 
irregulares e sem padronizações. A pro-
posta passou por consultas públicas e reu-
niões entre órgãos e secretarias municipais 
para estabelecer os critérios técnicos de 
padronização dos passeios. Vários desses 
conceitos já foram aplicados em ruas no 

centro da cidade, no 
bairro Aparecida e no 
eixo turístico da praia 
do Gonzaga, entre ou-
tros locais. “O passo fi-
nal do processo será a 
consolidação da nova 
legislação formalizada 
com aprovação da Câ-

mara Municipal com monitoramento e 
fiscalização permanente”, diz Mota.

O prazo para a total acessibilidade das 
calçadas é longo. A Prefeitura estima que 
será necessário um período de 10 a 20 
anos para que todos os passeios sejam 
padronizados de forma gradual. “O tempo 
estimado se dá em função do desgaste 
dos pavimentos hoje encontrados, consi-
derando o prazo como necessário para o 
atendimento ao todo”, ele explica.

Santos/SP tem ainda vários programas 
de acessibilidade, como a Central de Li-
bras, duas residências inclusivas, Diário 
Oficial acessível, frota de ônibus 100% 
acessível e o programa Praia para Todos 
em caráter permanente, envolvendo tam-
bém idosos e pessoas com dificuldade de 
locomoção, entre outros.
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Diolice Barbosa

Tetraplegia  
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Saiba mais em honda.com.br/hondafit e vá até uma concessionária!
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. 

A Honda oferece o programa Honda 

Conduz, que conta com concessionárias 

e equipes de venda preparadas para 

atender clientes especiais, com agilidade 

no atendimento, rapidez na entrega, 

além de garantir total conveniência 

e tranquilidade na hora de adquirir 

e conduzir o Honda Fit 2016 até sua 

garagem.
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Honda Fit
O mais seguro do Brasil
em sua categoria.

Exclusivo Sistema
Honda ULTRa Seat.
Praticidade ajustada
a sua necessidade.

Transmissão Continuamente 
Variável (CVT).
Condução suave,
com muito conforto.

Novo Painel
de Instrumentos.
Todo o controle
e segurança a bordo.


