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Aniversário,
Paralimpíadas... Brasil !

A

migos e amigas, começo agradecendo, mais uma vez, a Você leitor e parceiro da
Revista Reação. Muito obrigado pela confiança e parceria desses tantos e tantos que
acompanham, respeitam, admiram e ajudam a viabilizar o nosso trabalho há 19 anos !
Isso mesmo... estamos completando 19 anos de trajetória !
Mas se não fosse pelo apoio de Todos Vocês e a nossa persistência e perseverança, jamais
chegaríamos até aqui. Por isso, por estarem conosco por todos esses anos e por saber que estarão
por mais outros tantos que virão ainda pela frente, fica aqui o nosso Muito Obrigado !!! E preparem-se, porque no ano que vem a Revista Reação faz 20 anos e por isso, muita coisa bacana vem
pela frente: em 2017 vamos ganhar cara nova, novo projeto gráfico e editorial, novo site e redes
sociais mais dinâmicas, sem falar da grande e já tradicional “Festa de Aniversário”... Aguardem !
Bom gente, mudando de assunto... e as Paralimpíadas ? Que coisa maravilhosa !!! Que momento
histórico sensacional o Brasil viveu durante a Rio 2016. Que privilégio fazer parte dessa festa do
paradesporto mundial. Quantas provas de superação, momentos marcantes de emoção pura.
Parabéns aos nossos grandes e pequenos atletas paralímpicos ! Vocês merecem toda nossa admiração e respeito. Agora, fica aqui um puxão de orelha para a torcida brasileira com deficiência.
Eu estive lá e pude perceber em loco um fato que todos perceberam, comentaram e ficaram
indignados. Sabiam que o número de torcedores com deficiência que compareceu ao Parque
Olímpico para assistir às competições de atletas comuns - nas Olimpíadas - foi infinitamente
maior do que o número de torcedores com deficiência que acompanharam as Paralimpíadas ?!?
Isso mesmo: foram poucas as pessoas com deficiência que foram torcer e prestigiar os nossos
atletas paralímpicos. Era nítida essa desproporção.
Mais uma vez alerto e chamo a atenção para essa falta de união entre as pessoas com deficiência no Brasil. Minha gente, se nós não nos unirmos em torno dos temas que nos interessam,
se não fizermos valer nossos direitos, se não remarmos para o mesmo lado, se não houver um
maior apoio às causas e acontecimentos que são de interessa das pessoas com deficiência,
pelas próprias pessoas com deficiência, como esse universo de mais de 46 milhões de brasileiros vai mostrar a sua força e ser reconhecido ? Pensem nisso: a união faz a força ! Essa é uma
das máximas mais antigas e verdadeiras da história da humanidade. Prestigiem-se ! Unam-se !
Apoiem-se ! Ajudem-se ! E as conquistas virão mais rapidamente.
E o País ? Quanta confusão, corrupção, lava-jato, impeachment, retração de mercado, desemprego, manifestações, enfim... Meus amigos, temos que ter calma. Estamos nesse momento,
pagando o preço de um erro que a própria população cometeu. Se os envolvidos em toda essa
corrupção passaram pelo governo, lembrem-se: só puderam estar lá porque alguém votou
neles e os elegeu. Se o momento hoje não é bom, temos que compreender que não existe
fórmula mágica e nem milagres na política e na administração pública. Imaginemos o Brasil de
hoje, como um país que acaba de sofrer um terremoto. Tudo desmoronou, as estruturas do que
sobrou em pé estão abaladas... destroços por todo lado. Agora é um momento de recolher os
entulhos, limpar a sujeira, colocar ordem na destruição que o terremoto deixou... e só depois de
um tempo começar a reconstruir tudo novamente. Isso leva um tempo. Temos que entender,
compreender, ter discernimento que não tem como consertar tudo de uma hora para outra. O
remédio será amargo, o preço será alto e teremos sim que pagar... mas o Brasil é grande. Somos
um País rico, próspero, promissor, cheio de oportunidades e de gente criativa e trabalhadora. Só
precisamos ter paciência, continuar trabalhando e fazendo nossa parte... no final, com o tempo,
tudo vai dar certo, sempre !
Um grande abraço e força a Todos !
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Porque assim diz o Senhor...”
Jeremias 33:3 e 4

twitter.com/revista_reacao

facebook.com/revista.reacao
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Daniel Melo de Cordeiro
Completando 15 anos de vida no ano que vem, a “Agenda Portadora
de Eficiência”, criada por ele, já é uma tradição, que chega às mãos
de muitos brasileiros todos os anos, trazendo não só itens comuns
a todas as publicações desse tipo, mas também uma coletânea de
textos de interesse geral das pessoas com deficiência

O

cearense da capital Fortaleza,
Daniel Melo de Cordeiro, é
o pai e criador da “Agenda
Portadora de Eficiência”. Ele
trabalha há 13 anos como
oficial de justiça concursado. Nascido em
1963, aos 36 anos foi atingido por um
tiro de arma de fogo durante uma suposta
tentativa de assalto. Solteiro e sem filhos,
ele é formado em Química Industrial pela
Universidade Federal do Ceará e em Direito pela Universidade de Fortaleza/CE,
com curso de especialização em Direito
Constitucional pela Universidade Estadual
do Vale do Acaraú.
De 2007 a 2011 foi cedido à Prefeitura
Municipal de Fortaleza/CE para trabalhar em
uma comissão de políticas públicas para pessoas com deficiência que, posteriormente,
foi transformada em coordenadoria. Daniel
já participou de vários movimentos sociais
e, atualmente, é presidente da ADM-CE Associação dos Deficientes Motores do Ceará e conselheiro do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
Fortaleza (COMDEFOR).
Mas seu trabalho mais conhecido e que
é respeitado e em todo o País é a criação
e edição anual da agenda. Com ela, em
2003, ficou entre os três ganhadores do
Concurso Internacional Sociedad para Todos
de Periodismo y Comunicación, promovido
pelo Governo da Colômbia. No início, era
“Agenda do Portador de Eficiência” mas,
na edição de 2012, nos 10 anos do
projeto, o nome mudou para o atual,
uma alteração providencial para não

dar margem à interpretação de que se referia à pessoa portadora de deficiência, nomenclatura abolida pela legislação e pelos
estudiosos da área.
Em entrevista à Revista Reação, parceira do
projeto da Agenda desde o seu início, Daniel
conta sua trajetória e os planos para o futuro:
Revista Reação - Como surgiu a
ideia de fazer uma Agenda dedicada
às pessoas com deficiência ?
Daniel Melo de Cordeiro - Quando
eu trabalhava como representante comercial, ainda como andante, utilizava muito
as agendas para as minhas anotações de
compromissos, o que me ajudava no dia a
dia. Em 2002, já paraplégico, quando ainda
não possuía veículo próprio, fiquei desolado
pelas inúmeras tentativas de querer pegar
um ônibus adaptado para seguir ao meu
destino. Foi aí que tive a ideia de criar um
guia de ônibus adaptado em Fortaleza/CE
em forma de agenda, com informações
diversas incluindo benefícios dos serviços
públicos para pessoas com deficiência. Além
disso, com referências de legislações muni-

cipal, estadual e federal referentes a pessoas
com deficiência.
RR - Em 2017 será a 15ª edição.
Quais as principais transformações
da Agenda ao longo do tempo ?
DMC - O projeto sofreu uma modificação
em 2011, quando foram colocadas as empresas apoiadoras em evidência na contracapa.
Em 2012 a agenda muda de nome e passa
a ser “Agenda Portadora de Eficiência”, em
substituição ao nome: “Agenda do Portador de Eficiência”, que criava muita polêmica
quanto ao termo “Portador”, mas na realidade
eu queria apenas dizer que quem portava a
agenda era eficiente. Daí então, a agenda é
que passa a ser eficiente (rsrsrs), isso porque
eu não queria descaracterizar a marca original.
O consultor Romeu Kazumi Sassaki foi quem
me deu essa sugestão, uma pessoa que sempre esteve junto ao projeto, contribuindo para
a sua qualidade. Também nesta edição foram
colocados os blocos de artigos começando
em cada mês do ano.
RR - Hoje a edição está consolidada
e você inclusive tem algumas parcerias. Quais as principais dificuldades
em editar a Agenda anualmente ?
DMC - Posso aqui enumerar dezenas
de empresas entre públicas e privadas que
já colaboraram no projeto ao longo desses
15 anos, mas destaco: o SEBRAE, o IDT, o
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SENAC, o CAPE, a DLT e a Revista Reação
como grandes colaboradores nesses últimos
6 anos, ou por estarem no projeto desde a
sua criação. Tenho tido dificuldades de apoio
financeiro nesses últimos dois anos, e essas
instituições não abandonaram a iniciativa,
apesar da instabilidade político-financeira do
País. Este ano fizemos uma grande parceria
com a Empresa Café Três Corações. Quanto
aos governos municipal e estadual, tivemos
apoio em alguns anos, mas a dificuldade é
muito grande devido, talvez, à falta de interesse dos órgãos afins. Neste ano consegui
falar pessoalmente com o governador do
Ceará, Camilo Santana, que se prontificou
a apoiar a agenda, inclusive a coordenadora
da Coordenadoria Estadual da Pessoa com
Deficiência e Idoso estava presente, restando aos órgãos afins cumprirem o prometido
por ele. As empresas que se prontificarem a
colaborar com a iniciativa para as próximas
edições, podem entrar em contato pelo e-mail danielmcorderio@uol.com.br que serão
muito bem-vindas. Esse apoio é fundamental
para dar continuidade ao projeto.
RR - O tema principal da agenda
2016 foi a LBI - Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015 e que entrou
em vigor em janeiro de 2016. Quais
são suas expectativas em relação ao
cumprimento da legislação ?
DMC - Apesar de a LBI ter sido sancionada com vetos, o que ficou foi de fundamental
importância para avaliarmos de forma mais
abrangente as reais condições de vida das
pessoas com deficiência, a partir do modelo
biopsicossocial, onde se avaliará a pessoa
por equipe multiprofissional e interdisciplinar,
considerando os impedimentos nas funções
e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, sua
limitação no desempenho de atividades e a
sua restrição de participação considerando
a sua condição financeira e social. Destaco
também a questão da criação da curatela
extraordinária somente em casos especiais,
colocando as pessoas com deficiência intelectual ou mental aptas a terem o direito ao
seu próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, saúde, ao
trabalho e ao voto. No que tange à inserção
no mercado de trabalho, as pessoas com
deficiência com maior dificuldade deverão
ser acolhidas com prioridade e se necessário,
por meio do emprego apoiado, possibilitan-

do uma melhor colocação competitiva no
mercado de trabalho. Desejo que os detentores desses direitos não se intimidem
em fazer cumpri-los, pois já dizia o grande
jurista Rui Barbosa: “Quem não luta pelos
seus direitos não é digno deles.”
RR - Da época em que você começou
a Agenda até agora, quais as principais mudanças em relação ao segmento ? A inclusão das pessoas com
deficiência melhorou ?
DMC- A primeira Agenda, que foi lançada em 2002, com um pré-lançamento
no evento “Discutindo o Ceará com o olhar
da diferença – I Seminário sobre Políticas
Públicas para a Pessoa com Deficiência”,
realizado pelo Movimento Vida, do qual fazia
parte. Estávamos iniciando um debate com
os candidatos a governador para sabermos
deles quais eram suas propostas de políticas
públicas voltadas ao segmento, e na época não tínhamos tantos eventos realizados
pelos movimentos e associações quanto
nos dias de hoje. Em 2004, com o novo
paradigma das políticas sociais, os segmentos das diversas populações puderam se
manifestar e participar como atores de suas
políticas, contribuindo substancialmente para
a melhoria dos seus direitos sociais. Não
foi diferente com o segmento das pessoas
com deficiência, trabalhando com melhorias
nas diversas áreas e as pessoas se empoderando cada vez mais quanto aos seus
direitos. Posso dizer que houve uma melhoria significativa da inclusão social da pessoa
com deficiência ao longo desses 15 anos,
entretanto não poderemos aceitar governos
conservadores ou indiferentes que resultem
em um retrocesso social, privilegiando os já
privilegiados e negligenciando os que ainda
não tiveram sua dignidade garantida.
RR - Na Agenda deste ano você faz
uma homenagem ao seu irmão Ronaldo, que faleceu, e que tinha uma

doença rara, conhecida como Síndrome de MELAS. Como você analisa o
atendimento às pessoas com doenças
raras no Brasil de hoje ?
DMC - Tenho acompanhado nas redes
sociais a angústia de muitas famílias que
tratam seus filhos vítimas de alguma doença degenerativa como a Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA) ou a Amiotrofia Muscular
Espinhal (AME), pela falta ou por medidas
de cunho político para suspensão do fornecimento de medicamentos, comprometendo totalmente a saúde daquelas pessoas
que necessitam de forma continuada da
medicação. Na época em que o meu irmão sofreu a sua primeira convulsão, após
40 anos de vida tomando medicamentos
controlados, a doença começou a se manifestar intensamente e, após a sua segunda
convulsão, ele foi levado em coma para a
UTI, onde passou vários dias, tendo como
consequência uma deficiência múltipla com
surdez, deficiência motora e intelectual. Daí
em diante a quantidade de medicamentos
foi aumentada drasticamente e um coquetel de remédios prescrito chegava a custar
mensalmente cerca de R$ 1.500, há dois
anos. Como eu gostaria de ter sido orientado por uma equipe multidisciplinar para
entender a doença do meu irmão antes
mesmo da sua primeira convulsão ! O que
urge no momento atual é lutar pela garantia
de medicamentos e de avanços científicos
de forma ágil e desburocratizada para que
se tenha um tratamento digno para mais de
13 milhões de pessoas em todo o Brasil
vítimas de cerca de 7 mil tipos de doenças
raras, vitimando famílias com poucas condições de acolhimento, seja pelo alto custo dos
tratamentos, seja pela falta de informações
quanto à doença.
RR - Você esteve no Rio de Janeiro
para acompanhar a abertura e os primeiros dias das Paralimpíadas. O que
achou do evento ? Em que medida a
realização da disputa no Brasil contribuirá para maior inclusão das pessoas
com deficiência ?
DMC - Foram quatro dias de muita intensidade e a acessibilidade não foi problema
nos transportes. A festa de abertura ficará registrada na mente para o resto da minha vida
como o maior espetáculo que vi até hoje,
com tudo muito organizado, tratamento VIP
dado pelos organizadores do evento e uma

7

8

entrevista

estrutura pirotécnica incrível, acompanhada
de jogos de luzes e um painel horizontal
computadorizado ao longo do gramado do
Maracanã transmitindo imagens de forma
fascinante. Muita música, muita emoção e
muita dança para alegrar quem estava presente naquele carnaval de alegria. Quanto
aos jogos que tive oportunidade de assistir
também foram emocionantes, além de eu
ter presenciado alguns esportes que ainda
não conhecia, como o goalball, o futebol de
5 e o tênis de quadra, que me deixou com
uma vontade grande de praticá-lo, assisti
também o basquete em cadeira de rodas e
o tênis de mesa, onde tive a oportunidade de
torcer pelo nosso conterrâneo David Brazilino. O mais importante de todo esse esforço
desprendido pelos brasileiros foi mostrar à
sociedade em geral que não é uma deficiência que vai excluir uma pessoa do meio
social, pois além de provar que qualquer
tipo de deficiência não é um obstáculo para
se vencer na vida, toda essa população está
esbanjando muito amor a si mesmo e ao
próximo. O público mostrou o valor que têm
essas pessoas e isso foi fascinante, quebran-

do as barreiras atitudinais que ainda vemos
no nosso dia a dia e, consequentemente,
quebram-se também barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, programáticas, instrumentais e naturais.
RR - Você já pode adiantar como
será a Agenda de 2017 ?
DMC - O trabalho não fugirá ao objetivo
das anteriores, que é elaborar uma agenda
pessoal para anotações diárias que, estrategicamente e de forma inovadora, proporcione
aos usuários uma boa leitura de temas ligados à pessoa com deficiência. Dessa forma,
a agenda é constituída de blocos inseridos
ao longo de suas páginas, cujos temas, os
mais variados possíveis, abordam questões
como educação inclusiva, acessibilidade,
trabalho, saúde, lazer, esporte e outros, escritos por pessoas convidadas, ativistas com
ou sem deficiência, de renome nacional,
atuantes e comprometidos com esse segmento da sociedade, além de pessoas que
se prestem a contribuir para o objetivo da
Agenda. Para o ano de 2017 destacaremos
a IV Conferência Nacional dos Direitos da

Pessoa com Deficiência com suas propostas
e ações estratégicas na íntegra aprovadas
em plenária, que servirão como parâmetro
para que as políticas públicas estaduais e
municipais sejam implementadas em cada
estado e município, visando atender as demandas formuladas em nível nacional e que
poderão ser adaptadas às necessidades de
cada população pelo Brasil afora.
RR - Aproveite para deixar sua mensagem aos leitores dessa sua parceira,
a Revista Reação.
DMC - No lapso de 15 anos que se
passaram não senti o peso de um trabalho
que tem levado à sociedade em geral muitas
informações sobre o universo da pessoa
com deficiência. Não estou cansado e acredito que não me cansarei por lutar por uma
vida mais digna e por um mundo onde possamos conviver harmoniosamente com as
diferenças. É desta forma que deixo o meu
afeto aos que compartilham com o “amar ao
próximo como a si mesmo”, na perspectiva
de se amar muito. Estarei sempre de braços
abertos para quem ousar empreender para
um mundo melhor. Um carinhoso abraço
aos leitores e leitoras da Revista Reação, desejando-lhes muito sucesso em suas vidas !
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por Romeu Kazumi Sassaki

Rumo ao
transporte inclusivo
Parte 5

C

ontinuando a relembrar as lutas protagonizadas por pessoas com deficiência em relação
ao transporte coletivo brasileiro desde
1980, copiei ipsis litteris alguns trechos de
cada matéria e, quando necessário, inseri
meus comentários entre colchetes. O leitor poderá também observar as terminologias utilizadas pela mídia e
por pessoas com deficiência.
Metrô de São Paulo apresenta novos trens
(Jornal da AME, n.75, maio/jun. 2009). [Além da capacidade para 2 mil passageiros, ar-condicionado em
todos os vagões, quatro câmeras de segurança internas
e uma externa para monitorar as operações], “os trens
possuem frisos antideslizantes e antiderrapantes e as
porta são mai largas (...). Para as pessoas com deficiência
auditiva, há um sistema de sinais luminosos por meio
de Leds (luzes coloridas) que indicam a localização do
trem e qual será a próxima parada”.
Acessibilidade no transporte assegura direito
de ir e vir (Jornal da AME, n.79, jan,/fev. 2010). Matéria
de página inteira analisa a situação da acessibilidade nos
seguintes meios de transporte coletivo: ônibus, táxis,
serviço Atende, e trens metropolitanos.
Acessibilidade no transporte metropolitano: R$
21 bilhões em investimentos (Jornal da AME, n.56,
mar,/abr. 2006). O engenheiro civil, José Luiz Portella,
assumiu a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos de Sâo Paulo e respondeu a cinco perguntas em
entrevista exclusiva ao Jornal da AME, inclusive sobre o
investimento de 21 bilhões de reais - “o maior aporte de
recursos já aplicados no setor.”, segundo Portella.
Passageiro especial nos terminais urbanos da
EMTU (Caroline Grava e Gisele Achkar, Sentidos, n.58,
p.58-59, 2010). “A gratuidade dos transportes públicos
para pessoas com deficiência é um direito garantido por
Lei (Lei Federal n. 7.853 e Lei Complementar Estadual
n.666), e que a Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU), vinculada à Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos, faz jus”.

No balanço geral do busão... Uberlândia adapta
todos os ônibus para atender pessoas com deficiência (Marcos Fidalgo, Sentidos, n. 60, p. 39-40, 2010).
“Na cidade de Uberlândia (MG) (...), desde 2009, por
determinação da prefeitura, a empresa de transporte
público, que presta serviço na cidade, adaptou todos os
ônibus. São 405 novos veículos que possuem a plataforma elevatória”.
Ligado: Transporte acessível da EMTU (Jornal da
AME, n.86, maio/jun. 2011). “A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) oferece o SEC - Serviço
Especial Conveniado - Ligado -, que foi criado para o
atendimento de pessoas com deficiência no sistema de
transportes metropolitanos. O programa Ligado presta
atendimentos aos usuários dos programas de Governo
vinculado às áreas de educação, saúde, cultura e lazer.”
As novidades para o setor de transporte urbano (Incluir, n.15, set./out. 2011). “De olho no cronograma da Fifa, empresas e governo federal pensam
em modernizar sistema de transporte em todo o País.
(...) Um dos grandes desafios é o transporte público
na Copa do Mundo, pois precisa adaptar-se totalmente
para receber o evento. (...) O sistema BRT (Bus Rapid
Transit) (...) foi destaque como uma das alternativas para
o cronograma apertado.
Existe ônibus acessível? (Rosi Gonçalves, Sentidos, n.67, p.68-69, nov./dez. 2011). Um parâmetro
nada animador sobre o atendimento de pessoas com
deficiência nos veículos e terminais rodoviários. “(...)
Em nota, emitida pela assessoria de imprensa, o órgão
[Agência Reguladora de Transportes do Estado de São
Paulo (Artesp)] diz que acompanha a nova regulamentação e reprova, nas vistorias técnicas, os veículos que
não estejam obedecendo a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro)”.
Transporte coletivo em Osasco/SP (Tatiana
Rolim, Reação, n.83, p.90-91, nov./dez. 2011). “O
ônibus adaptado, por vezes, não existe naquela linha.
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E quando existe, está com sistema inoperante. E quando
está operante, os funcionários não sabem manusear o
maquinário. Enfim, a acessibilidade tem deixado a desejar
e não podemos [as pessoas com deficiência] cruzar os
braços e travar as cadeiras, pois ainda não estamos em
condições de igualdade. Daí a necessidade de insistirmos
em alguns pontos cruciais para nossa verdadeira inclusão, uma delas é garantir o direito de ir e vir, embarcar
e desembarcar”.
Motoristas de ônibus ignoram usuários (Keyla Assunção, fotos Joel Rocha e Cesar Brustolin, Incluir, n.20,
p.11-15, 2012). “Ônibus oferecem acessibilidade, mas falta
educação para os motoristas. (...) Segundo estudo feito pelo
Mobilize Brasil em 2011, Curitiba (PR) é a cidade com maior
percentual de ônibus acessíveis do País. O levantamento foi
realizado a partir de informações coletadas junto a órgãos
governamentais, institutos de pesquisa, universidades e entidades independentes. O Rio de Janeiro (RJ) ficou com a
segunda colocação e recebeu nota 7,9, numa escala de zero
a dez. Brasília (DF), terceira colocada no ranking, ficou com
a note 5,1, enquanto Belo Horizonte (MG), Salvador (BA),
Porto Alegre (RS) e Natal (RN) ficaram com notas entre 3 e
5. As piores notas foram obtidas pelas cidades de São Paulo
(SP) e Cuiabá (MT)”.

Transporte aéreo de pessoas com deficiência pode
mudar (Reação, n.88, p.82, set./out. 2012). “(...) Uma das
alterações propostas é que o operador aeroportuário seja
responsável pelo fornecimento de equipamentos adequados
para o embarque ou desembarque, o que pode ser feito
com equipamento de ascenso ou descenso (ponte, cadeira
específica ou ambulift) ou por rampa (...)”.
Ônibus interestaduais e internacionais devem ser
adaptados (Reação, n.88, set./out. 2012). “(...) Para assegurar as condições de acessibilidade, a frota total de veículos
das transportadoras deverá ser fabricada ou adaptada. (...) As
empresas que descumprirem a resolução da ANTT estarão
sujeitas à multa e, no caso de serviço fretado, poderão ser
descadastradas do Sistema Informatizado da agência”.

No próximo número, a Parte 6.

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e presidente reeleito
da Associação Nacional do Emprego Apoiado
(gestão 2016-2018)
E-mail: romeukf@uol.com.br
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Embaixadores da Alegria
da passarela do samba para
o palco, uma escola de vida !

A

Embaixadores da Alegria é
mais do que uma Escola
de Samba, é uma escola
de vida”. A definição é de
Caio Leitão, um dos fundadores desta organização social sem fins
lucrativos do Rio de Janeiro/RJ, fundada
em 2006, que fez seu primeiro desfile
de Carnaval em 2008.
A ideia surgiu após Paul Davies, que
adorava samba e trabalhava em uma ala
da escola Viradouro, sofrer uma grave
contusão na coluna. Impossibilitado de
desfilar, ele pensou como seria o Carnaval para pessoas que estavam permanentemente em cadeiras de rodas. O
primeiro nome do projeto foi “Esperança”,
mas com a adesão do especialista em
Marketing Cultural Caio Leitão e Felipe
Nogueira, que se entusiasmaram pela
ideia, o nome passou a ser “Embaixadores da Alegria”.
“O nome era mais apropriado para
os objetivos e missões desse trabalho
pioneiro, que nunca foi encarado com
um olhar de pena ou vitimização”, conta
Leitão. No início foram feitos contatos
com instituições indicadas pela Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência do
Rio de Janeiro e também, com a rede
de supermercados Mundial, considerada
uma das principais empregadoras de pessoas com deficiência no Rio, que abraçou
a ideia e desfila com a Embaixadores
até hoje.
“No primeiro ano foram, aproximadamente, 800 componentes com e sem
deficiência, debaixo de chuva, às 17h,
no desfile do Grupo de Acesso”, lembra
o fundador. A partir de 2010 o desfile
foi para o Grupo Especial e agora sai na
abertura das Campeãs do Rio de Janeiro.

Fotos: Guilherme Maia
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A escola não tem sede própria, mas conta
com apoio da Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa), que ajuda na
infraestrutura de eventos na Cidade do
Samba, e da escola São Clemente, que
abre as portas da quadra para os eventos
promovidos pela Embaixadores.
O trabalho da Escola não se restringe aos preparativos para o desfile anual,
como explica Leitão: “Dentro da nossa
tecnologia social de inclusão via arte e
cultura do Carnaval, desenvolvemos as
Oficinas de Carnaval da Alegria que têm
o objetivo de capacitar pessoas com e
sem deficiência por meio de aulas de
artesanato, adereços, pintura artística e
arte em isopor, entre outras. Elas são
programadas para acontecer ao longo

do ano, em sistema de convênio com a
Eletrobras Furnas”. No momento, essas
oficinas estão sem atividades.
Com a experiência adquirida, ao comemorar 10 anos de fundação, a Embaixadores resolveu dar um passo além da
Sapucaí para outras plataformas que permitissem novas experiências. Daí surgiu a
ideia de uma peça de teatro, o “Musical
da Alegria”, que teve apresentações durante os Jogos Paralímpicos. Com humor,
irreverência e sensibilidade, na explicação
de Leitão, conta a história de André e
Tereza, típicos cariocas apaixonados pelo
carnaval de rua do bairro de Santa Tereza,
que acabam se apaixonando e têm uma
filha com Síndrome de Down.
A vida, que parecia cheia de confe-
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tes e serpentinas, virou complexa, monocromática, cheia de preocupações e
protecionismo. Laia, a filha, cresce, se
desenvolve e tenta viver uma vida independente. Os pais, que antes eram festeiros, ficam mais caseiros, sem alegria.
A filha então conhece a Embaixadores
da Alegria e se transforma. Percebendo
a alegria da filha, eles voltam a curtir a
vida, a festejar novamente o Carnaval.
O elenco conta com os atores Gisela
de Castro, Rodrigo Alzuguir, Fernanda
Honorato, atriz e repórter da TV Brasil
que tem síndrome de Down, e Caio
Sampaio, modelo e paratleta de rugby. A
ideia é que a peça entre em temporada
no Rio e em outras praças em 2017.
Também durante as Paralimpídas, a
Embaixadores promoveu o Wheelchair
Fest, um projeto multicultural que utiliza
a cadeira de rodas como instrumento de
conexão entre sociedade, arte, cultura,
educação, música, teatro, esportes e cinema. “Nesse primeiro ano, em parceria
com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o
Grupo Util, desenvolvemos a Wheelchair
Parade, uma exposição de cadeiras de
rodas customizadas por diferentes artistas do Rio. A ideia é circular com ela
pelo mundo, começando por Miami, no
Art Basel, e Dallas, entre outras praças
nos Estados Unidos, depois Alemanha
e Inglaterra”, anuncia Leitão.
O balanço das atividades é bastante positivo até agora, de acordo com
o fundador: “Foram mais de 13 mil
pessoas beneficiadas pelos desfiles
de carnaval na Sapucaí, mais de 400
pessoas capacitadas nas Oficinas, 9
desfiles consecutivos, uma peça de
teatro, dezenas de shows de bateria,
parcerias incríveis com mais de 50 instituições de pessoas com deficiência
no Estado do Rio, uma Exposição no
Boulevard Olímpico, ao lado do Museu
do Amanhã, com público estimado de
1 milhão de pessoas durante as Paralimpíadas, intercâmbios culturais entre
Inglaterra e Alemanha. Um dinâmico
trabalho que vem transformando a Cultura acessível do Rio Janeiro”, garante
o fundador.
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Casa de David aposta nos games com bons resultados

Com 54 anos de atuação e duas unidades no estado de São
Paulo, na capital e em Atibaia/SP, a Casa de David é uma das
instituições mais conhecidas em abrigo e cuidados de pessoas
com deficiência física, intelectual e transtornos do espectro autista. A instituição desenvolve um projeto de atendimento utilizando
a informática na fonoaudiologia que tem entusiasmado pelos
resultados obtidos. Criado e aplicado pela fonoaudióloga da
instituição, Paola Perazzolo Amaral, utiliza tablets, um aplicativo
original e games para estimular a comunicação e diminuir a
dificuldade de engolir dos abrigados, entre outros benefícios. “A
introdução da informática na fonoaudiologia nos últimos anos
veio como ferramenta para beneficiar o processo terapêutico. O
computador assume, então, o papel de destaque ao privilegiar
a curiosidade do paciente e a construção do conhecimento.
Utilizar a informática com essa população da instituição seria
um grande desafio. E, por que não ?”, pergunta a fonoaudióloga.
No início dos atendimentos, o setor utilizava o notebook
como ferramenta. Eram softwares próprios para fonoaudiologia, programas como o PAINT e CDs de jogos pedagógicos.
De acordo com a fonoaudióloga, isso era fácil para os assistidos que se locomoviam pela instituição e que eram atendidos em sala. Já a situação dos acamados era complicada
porque dependia do transporte do material ou do assistido,
demandando muito tempo, com pouco aproveitamento.
Surgiu então a ideia de utilizar o tablet e o setor conseguiu
uma doação. Todo conteúdo trabalhado com o notebook foi
armazenado no tablet, facilitando o trabalho. Foi possível, então,
baixar da internet jogos e atividades pedagógicas de vários níveis
de compreensão e muito atrativas, além de atividades próprias
da fonoaudiologia para trabalhar com a comunicação funcional
dos assistidos da instituição. Já o aplicativo original usado foi
criado por Hector Hungria, diretor da agência A3 Tecnologia
e conselheiro da Casa de David. Ele preservou a simplicidade das ações da rotina do dia a dia, bem como a linguagem
simbólica e o vocabulário dos participantes. “Manipular um
tablet é bastante sedutor aos olhos dos assistidos, é descobrir
infinitas possibilidades de se divertir, aprendendo”, conta Paola.
Atendidos de maneira individual, os participantes já começam

se divertindo e terminam desenvolvendo suas habilidades e
potencialidades. Como objetivos são esperados o aumento da
comunicação verbal e não verbal, o pensamento lógico e coerente, além de aprendizado para lidar com as situações do cotidiano.
A fonoaudióloga explica que na gameterapia há uma divisão
em três grupos, de 10 assistidos cada (andantes, cadeirantes
e lúdico), que conseguem explorar movimentos/ações que dificilmente fariam na aula de Educação Física. “Os assistidos
que fazem uso dos tablets são os que possuem um grau de
cognitivo mais satisfatório pois é necessário entender as regras,
reconhecer as figuras. A receptividade por parte dos assistidos é muito grande. Eles esperam o dia do atendimento bem
ansiosos”, conta Paola, explicando que é até difícil encerrar o
atendimento pois todos querem ficar mais e mais se divertindo.
Ela explica que, no momento, existe a necessidade de se fazer
uma expansão colocando mais assistidos em atendimento mas
que é importante lembrar que, em fonoaudiologia, os atendimentos, são feitos individualmente. “O trabalho é realizado
respeitando o ritmo do assistido, a resposta deve ser consistente
frente ao estímulo dado para ser efetivo”, considera a fono.
O trabalho com os games rendeu uma aproximação com a
Brasil Game Show que, desde 2014 angaria alimentos dos visitantes para a instituição. Os internos também comparecem. Este
ano, realizada em setembro último, a feira contou mais uma vez
com o pessoal da Casa de David dominando o palco do game Just
Dance, da Ubisoft. “A visita a BGS foi bastante satisfatória. A Feira,
mundialmente conhecida por novidades no ramo, mostrou que os
games não são só jogos para diversão e lazer e sim ferramentas
importantes para terapia com pacientes com deficiência intelectual, física e autismo”, analisa Paola. Ela acredita que há muito futuro
nesse ramo: “a informática, utilizada em terapia fonoaudiológica,
abre caminhos para um recurso viável, criativo e enriquecedor.
Abre um grande leque de estratégias para o fonoaudiólogo. Para
o paciente, significa uma nova perspectiva de aprendizado. Amplia
o repertório simbólico, aprimoramento das linguagens oral e escrita, estimula a autonomia e independência da sua comunicação
e a livre exploração do meio ambiente que o cerca”, finaliza.
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empregabilidade

por Adriano Bandini

O segredo é o gestor !

E

m contato com várias empresas e diversos programas
de diversidade, percebemos
que todos buscam os melhores caminhos não apenas para contratar pessoas com deficiência, negros, mulheres em posição de
liderança, LGBT, etc., mas para fazer de
sua empresa um bom lugar para todos.
O desafio da cota é só o primeiro
passo. O que está em jogo, na verdade,
é a qualidade do ambiente de trabalho.
Quando falamos de acessibilidade, por
exemplo, falamos de apenas um ponto que garante os direitos das pessoas
de estarem ali e serem produtiva tanto
quantos os outros.
Ao conversar com as pessoas que
trabalham nessas empresas, sejam elas
com ou sem deficiência, percebemos
nos relatos algo em comum: o papel do
gestor. Todas as pessoas fazem menção
de alguma forma ao gestor e destaco: é
o gestor o real personagem que torna
uma empresa acessível.
De nada adiantam investimentos em
acessibilidade, contratar pessoas com
deficiência, treinamentos pontuais e
campanhas de comunicação se tudo
isso não tocar a pessoa que ocupa a função de gestor. Quando uma vaga chega
para a equipe de seleção, por melhor
que as selecionadoras ou consultorias
sejam, são os gestores que facilitarão
ou impedirão que a inclusão aconteça.
Se o gestor não se importar com as
pessoas (com e sem deficiência), os
desafios que os programas de inclusão
apresentam e o “trabalho extra” que
alguns casos apresentam não serão
suportados e toda a boa iniciativa cairá
por terra. A pergunta sem resposta é: o
que faz um gestor se tornar um parceiro
da inclusão ?
Nos últimos meses, diversos problemas ligados à inclusão me colocaram
frente a frente com diversos gestores.

Aos poucos, fui percebendo e admirando cada pessoa com quem falei pois,
além da função gestor, vi, ouvi e falei
com o ser humano cheio de crenças
pessoais, expectativas, medos, frustrações e tantos outros sentimentos que
eram cuidadosamente expressos em
palavras dentro da roupagem do mundo
corporativo.
Somos muitas pessoas trabalhando
para o projeto da empresa dar certo. O
projeto não é apenas mantê-la saudável
financeiramente e com seus clientes
felizes, mas que atribua significado na
vida de cada funcionário que dedica
parte de sua vida ali. É aqui que a diversidade entra em cheio! Brilha os olhos
de quem entende que ser firme, mas
aberto e paciente à diversidade, colabora não apenas para a empresa, mas
para o desenvolvimento, crescimento
e excelência das pessoas que estão ali.
Mais ainda, os gestores que entenderam
isso, sentem-se seres humanos melhores pois percebem a diferença positiva
que estão provocando no mundo, muito
além de seu papel e responsabilidade
na companhia.
Também vi os efeitos devastadores
que causam os muitos funcionários e
gestores que não atuam da forma mais
adequada frente à diversidade (com
comportamentos de superproteção ou
abandono, não exigentes quanto a resultados como se o profissional como
deficiência fosse “café com leite”, fazendo-se de “melhores amigos” e ainda
criticando quando outra gestão faz corretamente o apontamento e orientação
de forma mais firme etc.).
O gestor equilibra a rádio peão, a
técnica de gestão e as atividades da
área, as exigências e desafios de diversidade e outros dados pela área de
RH e sua vida pessoal tornando uma
verdadeira maratona a rotina. Somamos a isso o desejo de fazer dar certo

a inclusão de pessoas bastante diferentes entre si, com necessidades de
acessibilidade ou outros apoios nada
familiares para ele.
Em resumo, é necessário despertar
a motivação de cada gestor em relação
à diversidade para efetivamente mexermos o ponteiro da inclusão. Como
fazer isso é tão complexo e personalizado que não ousaria dar uma receita.
Apenas percebo o efeito muito positivo
quando a alta gestão e clientes reconhecem as iniciativas, por mais simples
que sejam, dos gestores que começam
a experimentar a diversidade e também
da importância do RH suportar com
informações e técnicas cada gestor em
seu dia a dia. Esse reconhecimento e
apoio técnico despertam cada vez mais
motivadores individuais.

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.

22

trabalho

4º Fórum Pessoa
com Deficiência
Além da Lei de Cotas: A inclusão
beneficia o mundo do trabalho !

A

inclusão de pessoas com
deficiência traz resultados
positivos para a produtividade das empresas. Essa
é uma das conclusões da
pesquisa realizada pela organização Santo
Caos e apresentada no 4º Fórum Pessoa
com Deficiência: Além da Lei de Cotas,
promovido pela ABRH/SP - Associação
Brasileira de Recursos Humanos e vários
parceiros em 28 de setembro último, no
Centro de Eventos de Barueri/SP, no Museu da Bíblia.
“Entrevistamos gestores, especialistas
em lei, opinião pública e todos os setores, não para discutir a cota, mas para

falar de engajamento. Nas empresas que
prepararam a cultura interna para acolher
esses profissionais chegaram à conclusão de que eles produzem muito mais
e a presença deles
melhora o ambiente
de trabalho”, conta
Guilherme Françolin,
um dos fundadores
da Santo Caos.
A pesquisa foi realizada entre julho e
outubro de 2015 com 462 pessoas,
entrevistadas em profundidade. “A inclusão de pessoas com deficiência não é
questão de número ou qualificação das

mesmas, mas sim questão de preparo
e oportunidades que as empresas dão
para essas pessoas”, analisa Françolin.
Entre os entrevistados com deficiência, 78 % consideram ser muito difícil
encontrar um emprego por conta da
discriminação, dos critérios de seleção
e porque as empresas “escolhem” as
deficiências. Já em 63 % dos casos se
sentiram discriminados nos processos
de seleção e 66 % no ambiente de trabalho. Da parte dos gestores, depois de
trabalharem com funcionários PcD, 85%
“perdem o medo” de lidar com eles.
“A inclusão é um processo que vai
muito além de regulamentações e, so-
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bretudo, da Lei da Cotas. Apesar de ser
tema atual, seus desdobramentos ainda
se encontram na mudança do nível de
consciência da sociedade e das organizações, a fim de torná-las espaços
viáveis para a convivência, independente de características e condições.
Por sua vez, as pessoas com deficiência se preparam para assumir seus
papéis na sociedade, com direitos e
deveres, participando como cidadãs”,
explica Luiza de
Paula, presidente
do Instituto Rumo
Inclusão e diretora
de Sustentabilidade
Social da ABRH.
Ela acredita que o Fórum busca apoiar
o crescimento sustentável deste segmento, a fim de que se chegue à justa e merecida dignidade e igualdade de condições.
“Para tanto, abordamos os pontos críticos
da eficiência organizacional e produtividade, fundamentadas em competências e
valorização da diversidade”, diz a diretora.
Mais de 1.200 pessoas de diferentes segmentos já participaram por edições anteriores do evento, na busca pela discussão
e construção coletiva de conhecimento
para a mudança e ação.

União
Mário Roberto
Faccioni Jr., diretor
da ABRH-SP Regional
Metropolitana Oeste,
falou da iniciativa de
formar um grupo que

congrega os setores de Recursos Humanos de várias empresas, criando oportunidades para a população da região: “as
organizações da área buscam um espaço
para que possam discutir em conjunto
melhores alternativas para terem em seus
quadros o desenvolvimento pleno das potencialidades das pessoas com deficiência.
Também existe a necessidade de buscar
alterativas para que as empresas sejam
propositivas e ouvidas em relação às suas
dificuldades no cumprimento da cota e
sobre como desenvolver as aptidões das
pessoas com deficiências, desde a idade
escolar, fazendo um trabalho integrado
com as entidades públicas e privadas de
educação”, explica.
O grupo está aberto às empresas
associadas da ABRH-SP e entidades
públicas e privadas de educação que
promovam ações em prol da pessoa
com deficiência. “Hoje, por exemplo,
profissionais do McDonald´s e Walmart
estão engajados nessa iniciativa”, conta
o diretor.

Experiência de sucesso
O último bloco do Fórum, que teve
como mestre de
cerimônias o ator e
locutor cadeirante,
Rodolfo Ferrim,
apresentou um case
da região, o da Meritor do Brasil, localizada em Osasco/SP
há mais de 60 anos, que é fornecedora
de eixos para caminhões e ônibus de várias montadoras. A analista de Recursos

Humanos, Elza Aparecida Luglio, conta
que a empresa sempre teve funcionários
com deficiência, mas
que em 2004 procurou uma consultoria
para avaliar sua acessibilidade física e a adequação das deficiências frente aos postos de trabalho
existentes, para atuar com mais probidade
nessa área. Hoje são 721 funcionários,
sendo 39 com deficiência.
Ela explica como a empresa trabalhou
essa questão: “dentro do Programa Corporativo de Diversidade, incluímos a admissão
de pessoas com deficiência. O início foi
com a criação de uma equipe multifuncional
com o objetivo de planejar a inclusão no
processo normal de admissões no chão
de fábrica. O primeiro passo foi a sensibilização da diretoria sob o ponto de vista da
legislação e de responsabilidade social e,
posteriormente, com o título de Programa
de Diversidade, à conscientização de todos
os funcionários e supervisores a terem respeito e consideração pelos outros e não
tolerar a discriminação de qualquer tipo, porque esta conduta nega aos colaboradores a
oportunidade de contribuir com o melhor
das suas habilidades e priva a empresa dos
seus melhores talentos”, conta.
“Nosso compromisso é acolher a todos,
respeitar as diferenças e fazer do ambiente de trabalho um lugar agradável para se
conviver”, afirma a executiva. No Fórum, ela
garantiu que o ponto forte da inclusão é o
clima organizacional na fábrica: “empresa e
funcionários precisam ter a mesma visão de
responsabilidade social”, concluiu.
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PcD, agora você
pode entrar de vez
no Mundo Premium
com isenções.
IPI | IPVA | Rodízio municipal SP
Audi

A3

Preço público

Preço PcD

a partir de

a partir de

106.990
87.984
TAXA ZERO

Audi. Produzido no Brasil.

Esses direitos não são apenas para cadeirantes. Para mais
Audi Center Pinheiros
Av. Pedroso de Moraes, 1.552

(11)

2109.9099 |

(11)

98205.7388

Valores à vista com isenções de tributos somente após apresentação dos documentos e registros exigidos por Lei ao deficiente, consulte as condições com nossos consultores. Isenções válidas

Audi

Q3

Preço público

Preço PcD

a partir de

a partir de

142.990
114.672
TAXA ZERO

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

informações acesse: www.sorana.com.br/audi/pcd
audipcd@sorana.com.br
somente para veículos nacionais. Opcionais não sofrerão isenções de tributos. Sujeito a aprovação. Imagens ilustrativas. Validade do anúncio: outubro de 2016.
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opinião

por Deborah Prates

A mulher não está
homenageada nas ruas

N

um certo dia, um motorista,
ao me conduzir ao endereço combinado, o fez com o
auxílio de um GPS. Então,
fui prestando atenção nos
nomes das ruas que o aplicativo ia falando. Chamou-me a atenção o fato de não
ter ouvido nenhum nome de mulher nas
ruas anunciadas.
Espantada com o óbvio travei um pequeno diálogo com o motorista:
- O senhor costuma ouvir nomes de
mulheres nas ruas e praças nos trajetos
que faz ?
- A senhora sabe que nunca parei
para pensar sobre isso! Mas agora, pensando bem, acho que não. Mas, por que
a pergunta ?
- Talvez porque seja feminista. De repente me veio esse questionamento.
Na privacidade das minhas reflexões
fiquei a lembrar dos nomes das ruas no
bairro onde moro e nos vizinhos. Inacreditavelmente não recordei nenhuma rua
com nome de mulher. Chegando em casa
fui pesquisar e confirmei a inexistência de
qualquer homenagem a uma personagem
mulher traduzida em uma placa de rua no
entorno da minha residência.
Detectei algumas poucas em outras
localidades. Nossa, uma migalhice comparando-se às homenagens concedidas
aos homens. De longe podemos entender
essa constatação como algo banal. Ao
contrário, as mulheres precisam estar mais
unidas para que o movimento feminista
tome corpo. Vale dizer que necessitamos
estar mais nas ruas. Ocupar, de verdade, os espaços públicos e privados que
também são nossos por humanidade e
competência.
Claro que essa observação deve-se ao
patriarcado que nos assola desde sempre.
É que o homem reduziu a mulher a uma
coisa dando-lhe um significado puramente
material. Verdadeiramente a mulher ainda
é vista como um ser insignificante, secundário. A lógica é que, como uma coisa, não
pode ser alçada a um personagem capaz
de receber uma homenagem revelada

num nome de rua, monumento, praça,
etc. Incontestável é que a exceção serve
para confirmar a regra de que a igualdade
de gênero ainda é incipiente.
Para o pensador grego Aristóteles os
homens eram seres pensantes, pelo que
decidiam a vida na pólis. Iam às ruas fazer política. Já as mulheres eram seres
secundários, não pensantes, razão porque
tinham os seus lugares da porta para dentro, melhor dizendo, confinadas nos lares.
Por não serem essenciais é que serviam
para procriar e criar os filhos, bem como
cuidar dos escravos e animais.
Lamentavelmente essa ideia ainda está
entre nós em 2016, pelo que carecemos
refletir, conversar sobre esse sutil detalhe.
Faz pouco tempo que a grande mídia noticiou uma matéria dando ênfase a uma
mulher de “sorte”, anunciando-a como
bela, recatada e do lar. Por estarmos mais
zelosas e reflexivas foi que demos o troco
nas redes sociais com muita veemência,
de modo a abominar e rechaçar os predicados enfatizados na machista notícia.
Notadamente não queremos mais estar confinadas nos domicílios, tampouco
nos importa a beleza, o recato e o abominável título de a rainha do lar. Hoje
queremos ser vistas e julgadas pela nossa
competência em todas as áreas do conhecimento. Isso sim!
A partir destas ponderações, se faz
prudente pensar: e as mulheres com deficiência? Representando esse segmento
afirmo que não encontrei qualquer placa
de rua homenageando uma mulher com
deficiência.
Claro que temos muitas de nós que
lutaram bravamente, por exemplo, pela
aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a
fim de que tivesse status de Emenda
Constitucional e tiveram sucesso nessa
empreitada desgastante. Por que não
estão homenageadas nas ruas ? Existem muitas outras que se destacaram na
nossa luta pela igualdade e que estão no
esquecimento nessa nossa sociedade tão
preconceituosa. Notório que as mulheres

com deficiência ainda estão em fase gestacional. Precisamos nascer !
Tenho participado de muitas conversas
em praças públicas no Rio de Janeiro e,
com segurança, digo que tenho sido a
única mulher com deficiência. Sempre
peço a palavra e, ao usar o microfone, faço
essa checagem. Pena mesmo! Gritar, demandar, reclamar e estar nas ruas é o que
temos a fazer, a fim de conquistar o nosso
lugar dentro do movimento feminista.
SORORIDADE é a palavra mágica da
hora. Mulheres com e sem deficiência
precisam se unir para o fortalecimento
do direito de igualdade de gênero. Mas,
como conseguir essa visibilidade ? Indubitavelmente a resposta está nos valores e
princípios éticos. O que as mulheres estão
fazendo umas com as outras ? Nítido que
essa convivência vai muito mal ! Tanto é
assim que não somos chamadas para as
rodas de conversas sobre as pautas de
nosso interesse.
As mulheres sem deficiência precisam
encontrar a si próprias para que enxerguem as mulheres com deficiência como
iguais. Estas têm que reconhecer que
não somos quase alguém. Somos sim
mulheres de direito e obrigações tanto
quanto elas. Daí, ficará fácil encontrarem
a alteridade.
Creio que a pior cega é a que não
quer ver, não é mesmo ? Pensar, pensar,
pensar…
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

especial

Jogos Paralímpicos firmam o
Brasil como potência mundial !!!
Terminando a participação em oitavo lugar na
colocação geral das medalhas, País impressiona
pela organização, empenho dos atletas e
participação do público que compareceu em
massa para assistir as competições

D

epois de uma cerimônia de
abertura que encantou o
mundo no dia 7 de setembro, a sucessão de disputas
mostrou a qualidade dos
atletas paraolímpicos e atraiu o público
que compareceu em número expressivo
nas Arenas, com 2,1 milhões de ingressos vendidos, sem falar na audiência na
transmissão das competições, com muita
gente acompanhando pela TV, mesmo
com poucos canais transmitindo.
Os jogos paraolímpicos no Rio de Janeiro, contaram com 4.333 atletas de 160
delegações - 159 países mais os atletas
refugiados - que quebraram 592 recordes

paralímpicos, 208 recordes mundiais paralímpicos e levaram para casa 1.488 medalhas no total. Além disso, participaram
15 mil voluntários de 119 países e de 26
estados brasileiros. O número de turistas
durante a paralimpíada foi de 243 mil,
gerando uma renda de R$ 410 milhões. O
que é extremamente significativo, levando
em conta que os ingressos foram vendidos a preços infinitamente mais baratos
que nos Jogos Olímpicos, o que permitiu
que os torcedores – principalmente os
brasileiros – comparecessem em massa.
A China, Grã-Bretanha, Ucrânia, Estados
Unidos, Austrália, Alemanha e Holanda
ficaram nos primeiros lugares. A meta bra-

Fotos: Divulgação CPB
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sileira de alcançar a 5ª posição no quadro
medalhas dos jogos do Rio de Janeiro,
disputados até 18 de setembro não se
concretizou, acabando na 8ª colocação,
mas o Brasil tem muitos motivos para
comemorar: foram 72 medalhas no total,
subindo ao pódio em 13 modalidades,
sendo quatro de forma inédita. O resultado superou em muito a marca anterior,
de 47, que havia sido estabelecida em
Pequim (2008). Em relação a Londres
(2012), o crescimento no número total
de medalhas foi de 67 %.

Destaques
Os destaques brasileiros ficaram por
conta do atletismo, que realizou a melhor
campanha em todas as participações nos
jogos até agora, e da natação, que igualou
a melhor marca anterior no número de
pódios. As quatro categorias em que o
Brasil ganhou medalhas pela primeira vez
foram: canoagem, ciclismo, halterofilismo
e vôlei sentado.
“A meta de terminar na 5ª colocação
geral não era a única, e todas as outras
foram alcançadas. Um dos grandes objetivos era aumentar o número de medalhas
no total e de modalidades no pódio. O
desempenho dos atletas mostra que o
trabalho foi bem feito. Nada menos do
que 93 brasileiros fizeram no Rio as melhores marcas de suas vidas. A geração
pós-Londres brilhou e 15 atletas (8 homens e 7 mulheres) com menos de 23
anos subiram ao pódio”, declarou Andrew
Parsons, presidente do Comitê Paralímpico
Brasileiro.

Modalidades vencedoras
Pelo número de medalhas, o atletismo foi o grande destaque: conquistou 33
medalhas, inaugurando a lista das vitórias
brasileiras. Na primeira manhã de competições, Odair Santos ficou com a prata
nos 500m T11. O primeiro ouro também
foi na modalidade, com Ricardo Costa
no salto em distância T11. No total, 28
atletas brasileiros foram premiados. Para
se ter uma ideia da evolução, em Sydney
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2000, foram 9 pódios. Em Atenas 2004,
16 pódios. Em Pequim, 15 pódios e em
Londres, 18 pódios. No Rio, só de medalhas de prata foram 14, somadas aos 11
bronzes e 8 ouros. Isso dá um total de
32 pódios !
Outra modalidade que conquistou o
público foi a natação: 19 medalhas no
total, sendo 4 ouros, 7 pratas e 8 bronzes.
Foram 5 pódios à frente dos Jogos de
Londres 2012, quando o Brasil ficou com
14 medalhas na modalidade (9 ouros, 4
pratas e 1 bronze).
No Rio 2016, as medalhas brasileiras
foram conquistadas por 8 atletas diferentes em provas individuais, três a mais
do que os cinco que subiram ao pódio
em Londres 2012. Além disso, medalhas
ainda foram alcançadas nos revezamentos 4x50m livre misto 20 pontos (prata),
4x100m livre masculino 34 pontos (prata)
e 4x100m medley masculino 34 pontos
(bronze).
Mais uma vez o destaque foi para Daniel Dias, que conquistou medalhas nas
nove provas em que disputou, sendo 4 de
ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Com essa
participação, ele se tornou o maior medalhista masculino da história da natação
paralímpica e o oitavo maior medalhista
da história da Paralimpíada. Aos 28 anos,
ele conquistou 24 medalhas até agora e
seu objetivo é ir a Tóquio em 2020 para
novas disputas, em sua quarta participação
nos Jogos Paralímpicos.
No Futebol de 5, o Brasil manteve sua
posição: conquistou a quarta medalha
paralímpica consecutiva. Venceu quatro
jogos e empatou um. A vitória e o ouro
vieram sobre o Irã, por 1 a 0, gol de Ricardinho, numa partida que empolgou o
público. No Futebol de 7 o time brasileiro
ficou com o bronze e o torneio marcou
a despedida da modalidade, já que não
está na programação de 2020.
A Bocha também conquistou os torcedores e a comemoração dos atletas
foi uma das mais reprisadas pelas tevês
pela empolgação. O Brasil ficou com duas
medalhas: 1 de ouro nos pares BC3, com
Antonio Leme, Evelyn de Oliveira e Evani
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Soares, e 1 de prata nos pares BC4, com
Eliseu dos Santos, Dirceu Pinto e Marcelo
dos Santos. Na classe BC4, Eliseu dos Santos e Dirceu Pinto chegaram ao terceiro
pódio consecutivo em Jogos - foram ouro
nos pares em Pequim 2008 e Londres
2012. Esta edição também marcou a primeira vez dos atletas BC3 no pódio, e já
com medalha de ouro.
No judô foram 4 medalhas de prata,
com destaque para o veterano Antônio
Tenório, que em sua sexta participação
em Jogos Paralímpicos (compete desde
Atlanta 1996), conquistou sua sexta medalha. Ele agora tem no total 4 medalhas
de ouro, 1 de prata e 1 de bronze.
No tênis de mesa, a participação
pode ser considerada histórica, conseguindo uma prata e três bronzes. Pela primeira
vez em uma Paralimpíada, o Brasil alcançou medalhas em disputas individuais,
com Israel Stroh, prata na classe 7, e Bruna
Alexandre, bronze na classe 10. Os brasileiros ainda levaram o bronze nos times
masculino classes 1 e 2 e feminino classes
6 e 10.
Na estreia da canoagem brasileira, Caio
Ribeiro ficou com a medalha de bronze na
classe KL3. Já no ciclismo, em que nunca
um atleta brasileiro tinha conseguido uma
medalha, Lauro Chaman levou 1 de prata
e 1 de bronze, a primeira na prova de
estrada C5 e a segunda no contrarrelógio C4 e C5. Também no halterofilismo,
Evânio Rodrigues foi o primeiro brasileiro
a conseguir uma medalha, ficando com a
prata, na categoria até 88 Kg. Já no hipismo, o cavaleiro Sérgio Silva ficou com dois
bronzes no adestramento, um no grau IA
e outra no Estilo Livre grau IA. No vôlei
sentado, pela primeira vez o Brasil conseguiu uma medalha nos jogos. A equipe
feminina ficou com o bronze.

O legado
Talvez o principal legado dos jogos
não tenha sido apenas o aprimoramento
dos atletas brasileiros, mas sim a visão
da própria sociedade em relação não só
a eles, mas ao conjunto das pessoas com

deficiência. “O verdadeiro legado que as
Paralimpíadas vão deixar é uma mudança
cultural no país. Os jogos têm que trazer
uma mudança de atitude em relação à
pessoa com deficiência. É preciso respeitar
as diferenças e promover a igualdade para
que possamos garantir a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade”, afirmou a secretária dos Direitos
da Pessoa com Deficiência do Ministério
da Justiça e Cidadania, Rosinha da Adefal.
Outro ponto positivo que se espera é
que mais pessoas com deficiência saiam
do sedentarismo e comecem a praticar
esporte, como aconteceu na Grã-Bretanha, que reúne um conjunto de países
(Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e
País de Gales) competindo sob a mesma
bandeira. Menos de um ano após sediar
os Jogos de Londres 2012, a nação teve
um aumento de mais de 30 % no número
de praticantes em algumas modalidades
paralímpicas. Os britânicos, que já haviam
conquistado um excelente resultado em
casa, terminando em 3º com 120 medalhas (34 ouros, 43 pratas e 43 bronzes),
nos Jogos Rio 2016 melhoraram o desempenho e ficaram em segundo, com
147 pódios (64 ouros, 39 pratas e 44

bronzes), perdendo só para a China que
levou 239 no total (107 ouros, 81 partas
e 51 bronzes).
Ao final, o presidente do CPB considerou que os jogos superaram todos os
problemas previamente anunciados e foi
sucesso de público. “É uma tremenda prova do que esse país é capaz. Um problema
ou outro sempre tem, em todas as edições. A gente conseguiu entregar grandes
Jogos, que orgulharam o país e trouxeram
para a América Latina a primeira edição.
É uma nova fronteira. Dá orgulho de ser
brasileiro nessa hora”, elogiou.
Andrew Parsons, que inclusive está cotado para ser o novo presidente do Comitê Internacional Paraolímpico, garante que
o Brasil terá mais recursos durante o ciclo
do Japão e aponta como diferencial o novo
centro de treinamento inaugurado em São
Paulo. Ele acredita também que a nova lei
de loterias, a Agnelo Piva, que aumentou
o percentual de recursos repassados ao
comitê, trará um impacto grande. Segundo declarações à imprensa, ele calcula que
os recursos ficarão por volta de R$ 170 ou
R$ 180 milhões por ano, caso os contratos
de patrocínio sejam renovados (o ciclo do
Rio foi de cerca de R$ 100 milhões por ano).
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Uma experiência
fantástica !!!
A convite de dois grandes parceiros da Revista Reação e patrocinadores
dos Jogos – Nissan e Ottobock – estivemos nas Paralimpíadas do Rio 2016
e com acesso, inclusive, aos bastidores da competição...

I

mpressionante ! Sensacional ! Maravilhoso !... Qualquer expressão
pode ser pequena e minimizada
para explicar tudo o que tivemos
a oportunidade de ver e vivenciar
nos dias em que eu e nossa equipe da
Revista Reação pudemos presenciar enquanto estivemos no Rio de Janeiro.
Foram duas oportunidades incríveis.
Os primeiros dias fomos aos Jogos a
convite da Nissan, patrocinadora oficial
da Rio 2016. Numa ação de marketing
extraordinária, a montadora organizou a
ida ao Rio de Janeiro de cerca de 150
formadores de opinião e profissionais que
atuam no segmento de pessoas com deficiência, proporcionando a todos: passagem, hospedagem, transporte e ingressos
para os jogos. Além disso, a recepção da
Nissan aos convidados, que foram divididos em grupos em dias diferentes para
uma atenção mais personalizada, foi algo
primoroso. A diretoria de vendas diretas/
especiais – com Alexander Ferguson – e
até o presidente da companhia – François
Dossa – fizeram questão de estar presentes o tempo todo e estar em contato
direto com os convidados. Todos ficamos
hospedados no Hotel Nissan, em Copacabana. Durante os dias em que estivemos
lá a convite da montadora, ônibus saíram
levando e trazendo o grupo ao Parque
Olímpico, com guias que orientavam a
todo momento sobre toda programação.
Desde a chegada no aeroporto Santos Dumont, os convidados que vinham
de várias partes do País foram recebidos
com muito carinho pela equipe Nissan. No
hotel, a primeira surpresa: uma faixa de
boas vindas em cada apartamento, kit de

presentes sobre a cama, inclusive com um
cartão de débito pré abastecido com uma
quantia em dinheiro para que o convidado
pudesse gastar dentro do Parque durante
sua estadia. Tudo muito bem pensado e
organizado.
No Parque Olímpico a Nissan estava
presente em todos os lugares. A marca
Nissan estava estampada no uniforme de
todos os atletas, nas Arenas, nas torcidas,
nos mais de 4.300 carros cedidos pela
montadora para o transporte dos convidados, atletas e comissões técnicas. Além
da casa da Nissan dentro do Parque. Uma
longe com enorme, com toda infraestrutura para receber os visitantes e convidados,
onde várias vezes durante o dia, todos que
compareceram no evento podiam presenciar um show musical com a performance
dos carros da marca, que dançavam ao
som das músicas, num grande espetáculo
de luz, som e tecnologia.
Aliás, o Parque Olímpico era algo surreal... Uma imensidão. Tudo muito bonito, grandioso, majestoso e muito bem
montado. As várias Arenas foram muito
bem dispostas no entorno de uma praça
comum que reuniu gente de todas as idades e de todas as partes do planeta, numa
sinergia e vibração única. Pessoas com e
sem deficiência em harmonia total, tudo
acessível. Grandes praças de alimentação,
centros de compras, bilheteria... Alegria,
beleza e descontração. O Brasil surpreendeu em organização e estrutura. Do lado
de fora, VLT e BLT – sistemas de ônibus e
veículos leves sobre trilhos – associados
ao Metrô carioca, taxis, Uber, ônibus fretados, vans, transporte oficial, enfim... tudo
parecia funcionar muito bem.
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Os voluntários de todas as nacionalidades, trabalhavam felizes e inspirados pelo
contagiante clima paraolímpico. Confesso
que fiquei impressionado... sei que é constrangedor dizer isso, mas nem parecia o
Brasil. Demos um show !
A aproximação e o relacionamento criado pela Nissan com alguns dos principais
formadores de opinião e parceiros desse
universo da pessoa com deficiência, foi
algo nunca realizado antes por nenhuma
outra montadora que atua nesse nicho
de mercado consumidor. Uma ação de
marketing e estratégia muito bem pensada e que certamente trará muitos frutos
para a montadora. Uma demonstração de
respeito com o mercado e o consumidor
com deficiência.

Os BASTIDORES da competição
Após os dias que passamos como convidados da Nissan, retornamos para São
Paulo. A equipe da Revista Reação ficou
na editora e eu voltei ao Rio de Janeiro
no dia seguinte pela manhã, agora como
convidado da multinacional alemã Ottobock, líder mundial em componentes para
próteses e cadeiras de rodas. Fui como
convidado da empresa, como editor da
revista e como presidente da ABRIDEF –
Assoc. Brasileira das Indústrias, Comércio
e Serviços em Tecnologia Assistiva.
A empresa alemã, parceira do Comitê
Paralímpico Internacional e uma das patrocinadoras/apoiadoras dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, recepcionou na capital
carioca parceiros, clientes e colaboradores
de todas as partes do mundo. Nosso grupo foi o último recepcionado pelo então
diretor geral da companhia para o Brasil e
América Latina, Wilson Zampini e pelo
responsável pelo marketing da empresa
no Brasil, Ricardo Souza. Estávamos em
poucas pessoas, além de mim: Mônica Cavenaghi – proprietária da Cavenaghi (uma
das maiores revendas da marca alemã no
Brasil) e diretora de marketing da ABRIDEF,
Petter Kuhn – presidente da ABOTEC – Assoc. Brasileira de Ortopedia Técnica (proprietário da Ortopedia Americana, uma das
maiores parceiras da Ottobock no País) e

um dos mais conceituados profissionais
do ramo, a doutora Regina Helena Fornari
Chueire, uma das maiores referências da
fisiatria em São José do Rio Preto/SP.
Nesse grupo pude ter uma experiência
diferente. Por sermos também convidados
do Comitê Paralímpico Internacional, através da Ottobock, tivemos acesso livre e
irrestrito à todas as áreas do background,
ou seja, conhecemos um pouco dos bastidores dos Jogos Rio 2016 e toda a estrutura que ficava por trás do espetáculo. E
é isso que também quero relatar a vocês.
Primeiro, ficamos hospedados no Hotel da “Família Paralímpica”. Mesmo hotel
onde estavam hospedadas algumas delegações, além do presidente do CPI e o
próprio Carlos Arthur Nuzman, presidente
do COB. Tivemos acesso e utilizamos o
transporte oferecido pelos carros da Nissan, exclusivo para convidados especiais
e delegações. Almoçamos no restaurante
exclusivo dos convidados de honra, montado em outro hotel da Barra da Tijuca,
zona oeste da capital carioca, região próxima à Vila Olímpica. A equipe da Ottobock,
Zampini e Souza, estiveram conosco o
tempo todo. A empresa alemã colocou
uma van à disposição do grupo com guia
exclusivo.
Estivemos visitando a Vila Olímpica. Acesso restrito somente a poucos
convidados, atletas e delegações. Lá,
pudemos conhecer os prédios onde os
atletas ficaram hospedados. Cada prédio
com as bandeiras das delegações nas
sacadas, o vai e vem dos componentes
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e atletas pelos pátios... o mundo se
movimentando naquele lugar onde
as mais variadas deficiências passavam despercebidas diante dos nossos
olhos. O sentimento olímpico prevalece, supera... estava no ar.
Conhecemos o refeitório dos atletas
e dos voluntários. Tendas imensas ! E
uma dessas várias tendas, das quais
pudemos conhecer por dentro, foi a
parte que cuidava da saúde dos atletas.
Médicos de várias especialidades, fisioterapia e até consultórios odontológicos
montados com todo aparato de primeira
linha. Ficamos sabendo que muitos atletas de delegações de países menores,
mais pobres, buscam em seus países
os índices para disputar a competição,
não só pelos Jogos em si – onde sabem
na maioria das vezes que nem terão a
menor chance de medalhas – mas se
esforçam para participar para poderem
ter acesso a tratamento médico e odontológico de qualidade, coisa que não
tem acesso em muitos casos em seus
países de origem. O mesmo acontece
com as cadeiras de rodas e as próteses.
Visitamos a oficina montada pela Ottobock para o atendimento aos atletas
paraolímpicos durante os Jogos. Nela,
a empresa ofereceu gratuitamente,
consertos e ajustes em próteses, órteses e cadeiras de rodas de todas as
marcas, num volume impressionante.
Eram muitos, dezenas de técnicos da
empresa vindos também de todas as
partes do mundo para trabalhar na oficina montada na Vila. Só que com um
diferencial... a Ottobock, mesmo sem
obrigação nenhuma disso junto ao Comitê, dava próteses e cadeiras de rodas
novas para aqueles atletas que chegavam à oficina com seus equipamentos
que não ofereciam condições de uso
ou estavam fora das especificações dos
seus usuários. Uma atitude humanitária
da empresa, que já vem fazendo isso
em todos os Jogos Paralímpicos que
participou, desde 1988.
Mesmo com tantas atividades de
bastidores, tivemos tempo de assistir
algumas competições de finais, como

natação e futebol de 5, por exemplo.
E vimos Daniel Dias levar e os nossos
meninos cegos do futebol subirem no
pódio para mais um ouro ! Foi emocionante !
Assistimos aos jogos no camarote
exclusivo da “Família Paralímpica”, com
toda infraestrutura, serviço de buffet e a
melhor localização das Arenas.
Também com o grupo da Ottobock,
fomos visitar o Boulevard Olímpico e
o Museu do Amanhã, na antiga zona
portuária, hoje toda remodelada e reconstruída. O Rio ganhou calçadões na
região central, painel pintado por um
dos mais famosos artistas do grafite
mundial, que também é brasileiro, espetáculos e exposições de rua... arrisco a
dizer que a cidade maravilhosa ganhou
ares de Europa. Espero que não seja
apenas uma fase e que isso perdure no
Rio, mesmo depois dos Jogos.
Para finalizar, gostaria de expor aos
amigos leitores da Revista Reação, que
no início, até pela situação política e
econômica do nosso País, eu não estava
nem um pouco animado ou empolgado
com os Jogos Rio 2016. Pelo contrário...
porém, depois de ter tido a oportunidade de estar lá pessoalmente, vivenciar
aqueles dias, assistir às competições,
ver de perto toda a organização, grandiosidade do evento, a superação dos
atletas... fui envolvido por toda aquela
atmosfera e fiquei impressionado positivamente.
Quero deixar aqui o meu agradecimento à Nissan e a Ottobock pelos
convites e pela parceria. Agradecer a
todas as equipes dessas empresas pela
excelente e calorosa recepção. E também, aos companheiros dos dois grupos, que vivenciaram comigo esses dias
nos Jogos Rio 2016, que certamente,
ficarão marcados em nossas memórias
para o resto de nossas vidas.
Já estou com saudades e com muita
vontade de participar de tudo isso outra vez, me programando agora, desde
já, para marcar presença nos Jogos de
2020 no Japão. Se Deus quiser, vamos
juntos até lá !!!

Acess Day
Isenção fiscal / Rodízio / IPVA
Saiba se você tem direito....

Visite a ACESS DAY, faça um
TEST-DRIVE e tire suas dúvidas !

DIA 26/11/2016
DAS 09:00 AS 18:00 HS

AV. ZAKI NARCHI, 1156 – CARANDIRU
ZONA NORTE – SP
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François Dossa, presidente
da Nissan do Brasil
marca quer ser líder no segmento da pessoa com deficiência !

D

urante a Rio 2016, e mais especificamente
durante as Paralimpíadas, a marca Nissan – uma das patrocinadoras oficiais dos
Jogos – pôde ser vista em praticamente
todos os lugares, não só dentro do Parque
Olímpico e nas Arenas das competições, mas nas ruas
do Rio de Janeiro através dos mais de 4.300 carros
da marca que a montadora colocou à disposição da organização, em ônibus e vans,
nos uniformes dos atletas, nos pódios,
até um hotel no bairro de Copacabana
foi caracterizado como Hotel Nissan,
enfim... Para todo lado que se olhasse,
se vai Nissan. Uma ação de marketing
estratégica e que sem dúvida, marcará
uma nova etapa na história da montadora
no Brasil. Isso tudo foi explicado pelo próprio
presidente da Nissan do Brasil – François Dossa
– um francês naturalizado brasileiro, com 52 anos, que
com muito bom humor, simpatia e competência, está
levando a marca da montadora japonesa para um novo
patamar em nosso País, fazendo com que a Nissan ocupe
o espaço que merece no concorrido mercado automobilístico brasileiro. Vamos com exclusividade, saber um
pouco mais dos planos da marca, especificamente junto
ao segmento da pessoa com deficiência e familiares:
Revista Reação – O que levou a Nissan a fazer
esse investimento na Rio 2016, desde o revezamento da Tocha, presente nas Olimpíadas e
Paralimpíadas ?
François Dossa – Alguém um dia teve 3 ideias. Esse
alguém foi o presidente mundial da Nissan, Carlos Ghosn
– um brasileiro naturalizado francês – que disse em 2011:
“nós vamos fazer uma fábrica no Brasil, vamos ser o patrocinador dos Jogos Olímpicos e lançar um carro durante
os Jogos”. E precisava operacionalizar isso e me contratou dizendo: “você vai fazer a fábrica em Resende/RJ,
tocar os Jogos e lançar o Kicks”. Eu topei essa loucura. A
visão era muito clara, já há 5 anos: a Nissan seria uma,
antes dos Jogos e a Nissan seria outra, depois dos Jogos. Fomos a primeira empresa a assinar o contrato de
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que ficaram orgulhosos. Foi uma festa
muito grande.

patrocínio dos Jogos Paralímpicos com
o Comitê Internacional e o maior patrocinador das Paralimpíadas. O Kicks foi o
carro comando da Tocha. Os condutores
da Tocha iam na frente e o nosso carro
atrás. As emissoras de TV o tempo todo
mostravam o revezamento da Tocha e
o nosso carro estava sempre lá. O Kicks
estava presente. O carro rodou todo o
Brasil: 20 mil Km, todas as capitais, 325
cidades, com uma visibilidade incrível,
durante 95 dias no maior revezamento
da Tocha da história. Esse patrocínio das
Paralimpíadas para nós era óbvio, afinal, a
diversidade faz parte do DNA da Nissan !
Revista Reação – Quantos carros
e qual a estrutura da Nissan envolvida em toda essa ação ?

François Dossa – Nosso contrato com a Rio 2016 foi disponibilizar
4.200 carros para transportar atletas,
delegações... fomos o “carro oficial”. Os
modelos foram: March, Versa, Frontier,
Sentra, Kicks e alguns carros elétricos –
25 Leafs – somente para levar os atletas
medalhistas brasileiros até a Casa Brasil.
Tivemos muita gente da Nissan envolvida na ação de vários departamentos:
marketing, eventos, comunicação, vendas, financeiro, produção... o presidente. Difícil dizer quem não se envolveu.
Foi todo mundo envolvido num projeto
da empresa, um momento olímpico da
Nissan. Levamos a Tocha Olímpica dentro da fábrica, na linha de produção da
empresa. Isso nunca tinha acontecido
antes. Foram 7 condutores da Tocha em
toda a fábrica e por onde ela passava
as pessoas iam atrás... no final, eram
mais de 1.800 pessoas. Inacreditável
a motivação e o orgulho de todos. As
concessionárias também foram envolvidas nas cidades onde a Tocha passava,

Revista Reação – Existe o chamado “Time Nissan”. Quantos atletas
compõe essa equipe ?
François Dossa – Nosso time foi
composto por 31 atletas no total, desses 9 paralímpicos e 22 comuns. Montamos o time há 4 anos. Sem atletas
famosos, por exemplo, um deles é o
Ygor Coelho, do Badminton, que hoje
tem 19 anos. Ele era de uma favela de Jacarepagua, zona oeste do Rio,
ninguém conhecia... nossa estratégia
não era pegar atletas conhecidos para
ter certeza de medalhas. Para nós o
convívio com esses atletas foi muito
bom e para eles também. Cada um
dos 31 atletas teve um mentor dentro da empresa. Eu por exemplo fui o
mentor de um atleta do vôlei de praia
e cresci muito como ser humano nessa
experiência. E além disso o Time tinha
dois mentores especiais: o Clodoaldo
Silva para os atletas paraolímpicos e
a Hortência para os atletas olímpicos.
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aguardar esse período. Hoje é um outro
momento da marca no Brasil !
E esses dois foram selecionados para
conduzir as Tochas, coincidentemente. E alguns desses atletas olímpicos
e paraolímpicos, foram medalhistas.
Estamos vibrando com eles, torcendo
com eles, foi fantástico ! E vamos continuar, vamos para Tókio em 2020 com
o Time Nissan, não dá para parar. Quero
continuar e com certeza, a partir de
agora, com mais atletas paralímpicos
na equipe, pelo menos meio a meio,
se não for mais.
Revista Reação – A Nissan, como
marca no cenário automotivo nacional, passou por um período difícil.
Essa ação veio para mudar tudo isso.
Como já está dando para sentir essa
mudança junto ao mercado, rede

concessionária e consumidores ?
François Dossa – Nós viramos esse
jogo através dessas 3 iniciativas do Carlos
Ghosn: com a fábrica no Brasil, tornando
a empresa realmente brasileira... os Jogos Olímpicos e o lançamento do Kicks,
que entrou muito forte dando uma força
muito grande para os concessionários,
sendo já o carro mais vendido no Brasil
em toda a rede. Tivemos no ano passado umas 800 concessionárias de todas
as marcas fechando suas portas... já da
Nissan, nenhuma fechou. Foram 2 anos
para construir a fábrica e chegar os Jogos Olímpicos... e agora chegou o Kicks.
Nós demos apoio necessário para a rede

Revista Reação – A fábrica da
Nissan no Brasil é o fator responsável por mudar tudo isso. Qual a
produção hoje no Brasil ?
François Dossa – Nós fizemos uma
fábrica no município de Resende/RJ,
com capacidade para 200 mil carros e
200 mil motores, pois foi pensada em
2011, num mercado diferente do atual.
Hoje estamos produzindo apenas 70 mil
para 2016. Agora, no final de 2017 nossa
fábrica estará com 100 % da capacidade ocupada, pois estaremos produzindo
o Kicks e estaremos atendendo toda a
América Latina através da produção no

François Dossa da
Nissan e Rodrigo
Rosso da Revista
Reação, Mobility &
Show e ABRIDEF,
durante a entrevista
no Hotel Nissan.

mercado

Hotel Nissan e Salgueiro
Brasil. Para 2018 provavelmente teremos
que aumentar nossa capacidade. Um
problema bom de ter. Estamos totalmente na contramão do mercado, revertemos
o curso em muito pouco tempo, com
muita persistência e consistência, seriedade e foco. Fruto de tudo que foi feito
lá em 2011. E isso é muito bom !
Revista Reação – Quais os planos da Nissan para o segmento de
veículos com isenção de impostos
para pessoas com deficiência ?
François Dossa – Eu quero ser o número 1 ! Simplesmente... e vamos fazer o
que for necessário para isso. Esse é um
segmento onde a Nissan tem produtos –
March e Versa – únicos com câmbio CVT.
Produtos diferenciados e com preço bom
para atender essa fatia de mercado com
isenção total. E ainda teremos o Kicks
nacional, com isenção de IPI. A missão
é grande, mas chegaremos lá !

Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Nissan manteve em Copacabana,
zona sul carioca, o Hotel Nissan, uma ideia fantástica que reuniu não só a equipe
da montadora que atuou nos Jogos, mas também hospedou os convidados especiais da Nissan, levados ao Rio de Janeiro/RJ a convite dela. Durante o período
dos Jogos, o Hotel Nissan virou referência e funcionou como um point, inclusive
para a imprensa nacional e internacional, que podiam utilizar a estrutura da sala de
imprensa montada no primeiro andar do hotel para trabalhar. No período das paralimpíadas, os funcionários do
Hotel, que possui instalações
e apartamentos acessíveis, foram totalmente treinados para
receber convidados e atletas
com deficiência. A Nissan usou
como base o Hotel Arena Copacabana, caracterizando-o
para ser durante os jogos, o
Hotel Nissan. Na cobertura do
hotel foram realizados 8 shows, com: Maria Rita, Paralamas
do Sucesso, Daniel, Jorge Aragão e outros, transmitidos ao
vivo pelas redes sociais.
A Nissan também é patrocinadora da Escola de Samba
Salgueiro, no Rio de Janeiro
e segundo o presidente François Dossa, durante o Carnaval
2017 o hotel também estará
funcionando como Hotel da
montadora durante os dias da
maior festa popular do nosso
País.
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por Adriana Buzelin

As Paralimpíadas
deixam um legado ou não ?

M

uito questionada
desde seu início, as
Paralimpíadas incomodaram muitas
pessoas com deficiência. A começar com a infeliz campanha na qual atores globais receberam
o título de embaixadores figurando no
site da Vogue com membros amputados através do Photoshop, parecendo
mais uma piada de humor negro que
uma homenagem. Com sua abertura
não televisionada pelas grandes emissoras abertas, com exceção da TV Brasil,
levantou-se a questão da pouca valorização deste evento pela grande mídia.
Por outro lado, para quem acompanhou, foi emocionante ver a alegria
contagiante das federações do mundo
todo. Mais emocionante ainda poder
assistir atletas com alta performance e
grande poder de superação ganhando
medalhas atrás de medalhas. E o Brasil
fez bonito ficando em oitavo lugar no
ranking de medalhas.
Oitavo ? Sim, oitavo é um lugar ótimo
para um país que não valoriza e nem investe nos esportes adaptados e em seus
atletas. Afinal, as Paralimpíadas também
são um negócio e como tal dependem
de investimentos e patrocínios para que
se realize.
Segundo a organização da Rio 2016
e o Comitê Paralímpico Internacional,
que cuida da Olimpíada e da Paralimpíada, para a próxima edição dos dois
eventos que acontece em Tóquio, no
Japão, em 2020, as cotas de patrocínio
serão vendidas de forma única, ou seja,
a empresa que apoiar o evento irá patrocinar a Olimpíada e a Paralimpíada.
Para Alexis Schäfer, diretor de marketing
do Comitê Paralímpico Internacional, as

marcas começam, aos poucos, a entender as vantagens do evento, que dá mais
chance de visibilidade a elas do que a
Olimpíada, tendo, por exemplo, suas
marcas nas arenas paralímpicas, o que
a Olimpíada proibia.
Outro ponto importante quando se
pensa no evento como negócio envolve
o público da Paralimpíada, que naturalmente é mais jovem e diverso. “Vamos
ter muitas famílias participando, o cidadão real nas arenas, pois os preços
dos ingressos são mais populares”, diz
o executivo.
Apoiar um evento deste porte permite às marcas que elas possam explorar
ainda mais em suas campanhas elementos como: garra, conquista e superação,
vinculando-se assim ao esperado bom
desempenho da delegação brasileira.
Mesmo sabendo que ainda falta muito para atingirmos nossos objetivos, a
sensação que fica é de que, aos poucos, a relevância da Paralimpíada vem
sendo conquistada, e isso tem que ser
um grande motivo de orgulho para to-

dos nós que acreditamos no esporte
como meio de transformação de uma
sociedade.
Mas, o que para muitos é um momento extremamente importante para
abrir novas discussões a respeito da
forma como a deficiência é tratada em
vários aspectos, sejam eles políticos,
econômicos ou sociais, para outros
pode significar um meio importante de
conexão com públicos cada vez mais
engajados em fazer do mundo, um lugar
diferente e melhor.

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

COMPROVADO: O MELHO
SUCESSO DE PÚBLICO E

AGORA EM DOSE DU

o
i
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DIAS 07, 08 E 09
LOCAL:
MARINA DA GLÓRIA
DE JULHO 2017
RIO DE JANEIRO/RJ

PROGRAME-SE ! ANOTE EM

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA COMPRAR SEU CAR
ENTRADA E ATENDIMENTO GRATUITOS - DESPACHANTES - AUTOESCOLAS
PRODUTOS E SERVIÇOS - AUTOMÓVEIS ADAPTADOS PARA TEST-DRIVE

OR EVENTO DO SETOR...
E NEGÓCIOS EM 2016 !

UPLA PARA 2017...

P
S

DIAS 15, 16 E 17
LOCAL:
DE SETEMBRO 2017 CAMPO DE MARTE
SÃO PAULO/SP

M SUA AGENDA - PARTICIPE !!!

RRO 0KM COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS NUM SÓ LUGAR
INFORMAÇÕES LIGUE:

0800 - 772 - 6612

www.mobilityshow.com.br
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por Fábio de Seixas Guimarães

BLAZINHO !
Um mascote que
inspira Esperança.
Um caçador de Legados
de Acessibilidade..

P

assados os Mega Eventos: Copa do Mundo de
2014, Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016,
nasce o nosso Mascote, o BLAZINHO.
Um filho(a) e representante de todos nós que
lutamos pela melhoria da acessibilidade no Rio de
Janeiro, no Brasil e no mundo.
Os legados de acessibilidade deverão estar em todos os eventos e nas obras, conforme a legislação.

Um papo de Pai pra Filho ou de Mãe pra filha,
ou do que sua criação e desejo forem capazes
de criar...
BLAZINHO - Pai, Mãe, por que é tão
difícil a vida de uma pessoa com deficiência (PcD) em uma cidade como
a nossa ?
Pais e Mães - Porque os centros urbanos não foram preparados para as PcD.
BLAZINHO - Como
assim ?
Pais e Mães – As
pessoas com deficiência,
em sua maioria, sempre
foram escondidos por
suas famílias. Assim,
invisíveis à sociedade,
não conseguiam mostrar o que precisavam
para ir e vir numa cidade.
BLAZINHO - Mas
aprendi na escola que
todos têm direito de ir e
vir, não é assim ? Não está
na Constituição ?
Pais e Mães - Isso é verdade. Ao menos está escrito, não é ?
Infelizmente, no nosso País, não vale
muito o que está escrito.
BLAZINHO - Aí deu ruim ! Se está na
Constituição, na Convenção da ONU, que eu

rio de janeiro
sei e agora, desde  janeiro de 2016, na
LBI - Lei Brasileira de Inclusão, é muita
Lei pra ser desrespeitada. Pode parar !
Pais e Mães - Sabe que você tem
razão. Deu ruim ! Deu ruim para quem
desrespeitar a LBI e nós vamos começar
nossa campanha agora !
BLAZINHO – Como ? Quem vai ajudar a gente ?
Pais e Mães - A gente é que vai precisar
da sua ajuda.
BLAZINHO – Opa ! Deu ruim de
novo. Não entendi nada. Que gente é
essa que vai precisar da minha ajuda ?
Pais e Mães - Somos nós, os BLA,
que Buscamos Legados de Acessibilidade.
Alguns buscam faz pouco tempo, como
Fábio Guimarães, Jean Sampaio, Paulo
da Bike, Júlio e Lúcio Oliveto, entre outros mais novatos. Agora, tem um pessoal
da pesada, tal como: Beto Seixas, Izabel
Maior, Andrei Bastos, Geraldo Nogueira,
Guilherme Ramalho, Deborah Prates, Ana
Claudia Monteiro, Rodrigo Rosso, Márcia
Gori, Tatiana Rolin, Rick Vilar, Nena e Ricardo
Gonzalez, Mara Gabrili, Bacarelli, Itamar Garcia, Fernando Macedo, Messias Fernandes,
Fabinho Fernandes, Augusto Fernandes,
Heitor Luiz, Armando Nembri e muitas,
muitas pessoas mais.
BLAZINHO - Por onde eu começo ?
Pais e Mães - Pelo começo?
BLAZINHO - E onde é o começo ?
Pais e Mães - Na Escola.
BLAZINHO - Mas minha escola tem
acessibilidade. Tem rampa e banheiro
adaptado.
Pais e Mães - Um bom começo ! As
pessoas aprendem LIBRAS lá ?
BLAZINHO - Aquela moeda usada
na Inglaterra ?
Pais e Mães – Ih ! Por isso que tem que
começar pela Escola BLAZINHO. LIBRAS é
a Língua Brasileira de Sinais, que é a forma
de comunicação entre as pessoas surdas,
feita com as mãos.

BLAZINHO – Ah ! Claro, é aquilo
que Tio Amaury Messias fez no filme
do BLARIO 2014, não foi ?
Pais e Mães - Pois é, ele não é surdo,
mas aprendeu desde pequeno com os
pais que eram surdos. Foi por necessidade, mas é uma coisa que precisa estar no
sentimento de inclusão de todos nós desde
a infância, entende ?
BLAZINHO – Uhum ! Ah ! Me conte
a sua ideia de “UM DIA DE CADEIRANTE”.
Pais e Mães - Não digo que a ideia seja
minha, pois outras pessoas já pensaram e
falaram sobre isso, mas o desejo é colocar aí, no seu lugar, sentada nesta cadeira
uma pessoa conhecida do público, que
não seja cadeirante. Assim ela vai poder
experimentar, na pratica, algumas dificuldades das PcD em uma cadeira de rodas,
por exemplo. Esta é a nossa primeira ideia,
desde o começo.

volta no quarteirão do local onde trabalha
ou mora, já vai entender muito do que
passa uma pessoa nessas condições. E
vai ser só o começo da nossa campanha.
Podemos ganhar o Brasil com isso. Sempre
foi o sonho.

BLAZINHO - É, a gente podia convidar o Prefeito, o Governador, o Presidente e, os donos e diretores de Escolas também. Não seria legal ?
Pais e Mães – Legal ! Seria muito legal,
mesmo. Podíamos chamar alguns artistas,
jogadores de futebol, pessoas públicas.

BLAZINHO – Ué ! Mas, e a escola.
Esqueceu ?
Pais e Mães - Claro que não. Todo o
material de vídeo que gravarmos com essas
pessoas servirão para levar para as escolas
como fonte de inspiração, para fazermos
com eles a mesma experimentação.

BLAZINHO - Caramba, futebol me
lembrou o Futebol de 5, na Paralimpíada. Gente, o que era aquele Ricardinho ? Viu o golaço que ele fez na final ?
Pais e Mães - No meio das pernas do
goleiro. O cara ficou maluco de raiva.

BLAZINHO – Entendi ! Então vamos
começar quando ?
Pais e Mães - Já começamos BLAZINHO, estamos aqui na Revista Reação, no
facebook.com/bla2014e2016, facebook.
com/asaparatodos... e vamo que vamo !
Como dizem muitos por aí...

BLAZINHO - Então, a gente não
pode pegar outros famosos e vendar
os olhos para sentirem um pouco a
dificuldade de uma pessoa cega ?
Pais e Mães - Aí já não é CADEIRANTE
POR UM DIA.
BLAZINHO - Mas pode ser NO ESCURO POR UM DIA, SEM VISÃO POR
UM DIA. Mas não precisa ficar o dia
todo, né ?
Pais e Mães - O ideal é que ficasse,
mas só de uma pessoa dessas dar uma

BLAZINHO – Então ? Vamo que vamo
!!! E você, leitor, vem com a gente ?

Fábio de Seixas
Guimarães
Criador do Projeto BLA, Sócio Proprietário da ASA - Ações e Soluções em
Acessibilidade – ASAPARATODOS e
Sócio-Diretor do Espaço Ideal Eventos no Rio de Janeiro/RJ
Site: www.asaparatodos.com.br/bla-busco-legados-acessibilidade/
Site: www.espacoidealeventos.com.br
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Cavalos e paratletismo
Fotos: Fábio Cabrera e Jean Philippe Vasconcelos

A associação dos criadores de cavalos da raça Quarto de Milha
terá a categoria paratleta em suas provas e competições

E

ntre 10 e 16
de outubro,
em Avaré/SP,
será realizada
a 10º Copa
dos Campeões da ABQM
-Associação Brasileira de
Criadores de Cavalo Quarto de Milha. A novidade é
a disputa de uma categoria
paratleta na competição. A decisão de
realizar a prova foi tomada durante o Campeonato Nacional da Raça, realizado em
julho passado, também na cidade de Avaré. A cerimônia de lançamento recebeu as
paratletas Tarciana Alencar, Thaline Pádua
e Veridiana Real. Mais de 1,2 mil pessoas
lotaram as arquibancadas e os camarotes
da Arena WV Leilões, para acompanhar a
primeira exibição do “Tambor Paratleta”.
O Comitê Executivo Paratleta oficial da
Associação foi formado em 20 de setembro último. A reunião teve a finalidade de
elaborar um projeto de inclusão social mais
efetivo, com a implantação de regulamento
de provas para que os paratletas possam
interagir e competir oficialmente nos eventos da ABQM. “Já tivemos um passo muito
positivo durante o Campeonato Nacional
com a apresentação de jovens paratletas

que se motivaram e mostraram
muita alegria fazendo a prova
de Três Tambores. E essa integração é mais uma das ações
que nossa diretoria quer colocar em prática brevemente de
forma oficial”, afirmou o presidente Fábio Pinto da Costa.
A associação desenvolve
o projeto Equo ABQM, que
atende pessoas com deficiência, no qual
fornece suporte financeiro, além de contar com a colaboração dos quartistas
(como são chamados os criadores de
cavalos da raça) em alguns centros de
equoterapia. “Habitualmente esses centros trazem alguns
de seus praticantes
para se apresentarem durante o Potro do Futuro (prova de competição
entre os animais da
raça) e mostram,
através da docilidade dos animais da
raça Quarto de Milha, um importante
trabalho na recuperação das pessoas

com deficiência”, explica o presidente.
Depois de elaborado o regulamento
de Competição, que atenda às necessidades dos paratletas, ficou agendado
que sua apresentação será em reunião
de diretoria e, posteriormente, para homologação na Assembleia do Conselho de Administração no próximo mês
de janeiro. “O nosso desejo é que já a
partir do Congresso Brasileiro, em abril
de 2017, se torne oficial”, concluiu o
presidente.
Tarciana Alencar gostou da experiência: “é uma chance que não temos nem
como medir a importância. Eu sempre
sonhei com esse momento”, revelou.
Ela obteve o melhor tempo no circuito
e recebeu o troféu de campeã. Veridiana Real, compartilhou a alegria: “fazer
parte desse momento, foi uma emoção
muito grande. Os cavalos são as minhas
pernas. Eles me levam aonde eu não
consigo chegar sozinha”. Já Thaline Pádua afirmou que: “não se trata apenas
de mais uma conquista. A ABQM fez o
nosso desejo ser concretizado e isso
me deixa muito realizada, super grata
e feliz. Tivemos aqui a oportunidade de
mostrar às pessoas que a deficiência
não é o fim, que podemos vencê-lo,
ao mesmo tempo incentivando outros
paratletas”, concluiu.

Mais completo com o preço mais acessível.

HB20 1.6 Comfort Plus
Automático 2016/2017
por R$ 43.046,95

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

Isenções de IPI e ICMS

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

Tel: (11) 3123-8300

facebook.com/grandbrasil

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

Tel: (11) 2087-7800
Consulte Condições.

Na cidade somos todos pedestres.
HB20 1.6 Comfort Plus Automático 2016/2017, pintura sólida. A partir de R$ 43.046,95 à vista. Valores com isenção de IPI e ICMS. Preço sujeito a alteração conforme tabela do fabricante. Crédito sujeito a
aprovação. A Grand Brasil reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.
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“IPI”e “IC
COROLLA GLi 1.8

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

R$ 54.654,88

VALOR COM AS ISENÇÕES DE IPI E ICMS

• Assessoria para a documentação necessária • Consulte nossas condições comerciais

PROGRAMA

• Parceiros especializados em adaptação veícular • Atendimento domiciliar
• Parcerias com clínicas médicas credenciadas pelo Detran.

DE INCLUSÃO

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

NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES.

Nações Unidas | Av. Nações Unidas, 22.413 | 11 5681-0000 (EM FRENTE AO SP MARKET / PARQUE DA MÔNICA)
Morumbi | Av. Giovanni Gronchi, 6.470 | 11 3018-3000 (A DOIS MINUTOS DO SHOPPING JARDIM SUL)
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Fotos: Kica de Castro

3ª Conferência Brasil-Alemanha
de Inclusão no Rio de Janeiro/RJ

A

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de
São Paulo (AHK São Paulo) promoveu em parceria
com o Centro de Turismo
Alemão (DZT) e a Ottobock do Brasil, no
dia 15 de setembro, na Casa Alemã no
Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zona
oeste da capital carioca, durante as Paralimpíadas Rio 2016, a 3ª Conferência
Brasil-Alemanha de Inclusão. Na ocasião,
foi lançado pelo presidente da entidade,
Dr. Wolfram Anders, o “1º Guia Brasil-Alemanha de Inclusão – Viver Diversidade”,
no idioma português.
Apresentado primeiramente em alemão, em setembro de 2015 em Berlim, o
Guia traz artigos de renomados especialistas em inclusão de Pessoas com
Deficiência (PcD), apontando desafios e
soluções na Alemanha e no Brasil. A publicação também apresenta cooperações
bilaterais em curso e sugestões de maior
aproximação e trabalho em conjunto no
futuro.
A publicitária e fotógrafa Kica de Castro, faz parte da edição, representando a
parte cultural da pessoa com deficiência,

uma vez que tem agência de modelos
exclusiva para profissionais com alguma
deficiência e mostra para sociedade em
suas exposições fotográficas e nos editoriais da Revista Reação e da Revista digital
Tendência Inclusiva, provando que beleza
e deficiência não são palavras opostas.
A conferência na Casa Alemã Rio 2016
contou com dois painéis de discussões,
moderados pelo vice-presidente executivo
da AHK São Paulo, Thomas Timm.

O primeiro, voltado a discussões gerais em torno de ações de entidades, da
comunidade empresarial e de políticas
públicas, contou com os seguintes palestrantes: Dr. Wolfram Anders, presidente
da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo;
Verena Bentele, comissária dos interesses
das Pessoas com Deficiência no Governo
Federal Alemão; Sybille Rohrmann, diretora alemã do Colégio Corcovado; Moisés
Bauer, diretor de Políticas Temáticas da
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa
com Deficiência do Ministério da Justiça e
Cidadania do Brasil e Professor Christoph
de Oliveira Käppler, da Universidade Técnica de Dortmund.
Já o segundo painel, focado no esporte
enquanto motor da inclusão e instrumento
de reabilitação, foi composto por Lars Grael, campeão mundial na Vela e duas vezes

acontecendo
medalhista olímpico; professor Thomas Abel da Universidade
Esportiva Alemã de Colônia; Friedhelm Julius Beucher, presidente
da Federação Alemã de Esporte para Pessoas com Deficiência, e
Professor Hans Georg Näder, sócio-gerente da fabricante alemã
de próteses e órteses Ottobock.
Avançando na aproximação entre Brasil e Alemanha na inclusão de PcDs, os Colégios Humboldt, de São Paulo, e Corcovado,
do Rio de Janeiro, assinaram um acordo de cooperação com o
Colégio de Schalke, da Alemanha, durante o evento. O entendimento tem o objetivo de trocar informações e didáticas na
questão escolar de base, ponto de partida para uma sociedade
mais inclusiva.
Para fechar o encontro, o gerente de inovações do Centro
de Turismo Alemão (DZT), Olaf Schlieper, apresentou as ações
inclusivas no turismo sem barreiras na Alemanha.
Convidados da Câmara Brasil-Alemanha e do DZT seguiram
ainda para o Parque Olímpico e Paralímpico da Barra, onde
acompanharam uma partida de basquete feminino em cadeira
de rodas entre as seleções da Alemanha e dos Países Baixos
pelas quartas de final da modalidade nas Paralimpíadas Rio 2016.
Abordando aspectos da inclusão de PcDs na sociedade, a
Câmara desenvolve há 3 anos ações de fomento e apoio a
iniciativas na área. Entre elas, destacam-se o próprio Guia de
Inclusão, a iniciativa “Atletas do Futuro – Fundo Paraesportivo
Brasil-Alemanha” e o intercâmbio de experiências promovido
em diversas ocasiões.

1º Guia Brasil-Alemanha de Inclusão
Viver Diversidade

O conteúdo da publicação está disponível em mídia impressa,
como livro, e também digitalmente no site: www.incluso.com.br
Na página, é possível encontrar a versão em PDF e também o “Livro Acessível Dorina Daisy Reader” desenvolvido
para pessoas com deficiência visual, cujos ledores dos textos
são voluntários colaboradores da Câmara Brasil-Alemanha.
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Do sertão do Ceará
à realização profissional

L

enice Neves nasceu em Palmeiras/CE, sertão dos Inhamuns,
com problemas na retina e no
nervo ótico, além de catarata
congênita, o que a faz enxergar
apenas vultos, cores e imagens indefinidas.
Com 5 % de visão em ambos os olhos,
ela fez de sua vida uma luta diária para
conquistar espaço pessoal e profissional.
Hoje casada com um cego, com uma filha
vidente de 8 anos, é consultora e diretora
sênior da Mary Kay, uma empresa de origem norte-americana de venda direta de
cosméticos.

Em uma cidade
tão pequena, com 9
irmãos e uma família simples, a infância
foi de muitas brincadeiras, mas Lenice
não teve chance de
realizar um sonho
simples: estudar.
“O que eu aprendi foi em casa, com
meu pai”, conta. Seu
maior desejo era
mudar para uma
cidade grande em
que pudesse fazer
um tratamento, enxergar e então se
dedicar aos estudos.
A tão sonhada
viagem aconteceu
só em 1984, quando o irmão mais
velho cumpriu a
promessa de que,
quando se casasse,
a levaria para morar
com ele e a esposa
em São Paulo/SP.
Lenice tinha 13 anos
e desembarcou na
capital cheia de esperanças, logo confrontadas com muita tristeza em tentativas que
não davam certo: “foi uma época difícil e de
muita expectativa, mas a cada término de
cirurgia, era uma decepção, pois não tinha
êxito algum. Eu me sentia frustrada por não
ter os resultados que eu buscava”, recorda.
“Fiquei algum tempo em casa, não tinha
perspectiva alguma”, conta Lenice, que tinha dificuldade em aceitar sua deficiência
visual. Seus sonhos, porém, continuavam
a florescer e ela começou a trabalhar com
vendas por consignação. “Gostei dos resultados que este ramo me proporcionou,

mas sabia que só isso era muito pouco e
fiquei um bom tempo pesquisando escolas
com inclusão onde eu pudesse estudar
mesmo com minha limitação”, lembra.
Lenice conheceu o Hospital São Paulo
e realizou um teste com uma lupa que poderia solucionar seu problema, mas o resultado também não foi satisfatório. Uma das
médicas fez com que ela visse a realidade:
o tratamento sairia muito caro e proporcionaria pouquíssimos ganhos. Por causa
disso, indicou uma escola de habilitação e
reabilitação, a Unidade para Reabilitação
de Deficientes Visuais (URDV), que é um
setor da Associação Cívica Feminina (ACF)
e totalmente gratuita.
“Conheci a escola e comecei a frequentar as aulas, pude aprender a escrita em
Braile, comecei a fazer supletivo para recuperar os anos letivos que foram perdidos.
Ao concluir o supletivo do ensino médio,
consegui um emprego onde trabalhei por
11 anos como operadora de telemarketing na instituição Laramara”, conta Lenice.
“Com o trabalho, encontrei dignidade, valorização pessoal, autoestima, credibilidade,
um relacionamento melhor com as pessoas e, o melhor de tudo: a independência
financeira”, afirma.
Na ADVEB ela conheceu também Edson, que hoje é seu marido, e atualmente
presidente voluntário da instituição. Ele é
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pedagogo, mas não atua na área, trabalha como revisor de livros
em Braile. Ela garante que em nenhum momento ficou preocupada
com o casamento porque os dois são super independentes: “a preocupação que eu tinha era a mesma que todas as pessoas têm, de
dar certo ou não, não havia preocupação pela deficiência”, explica.
Na carreira profissional, com o nascimento de Rebecca, ela
passou a trabalhar somente com vendas diretas e, por meio de
uma vizinha, conheceu a empresa de cosméticos, onde teve um
progresso rápido: em apenas sete meses já era diretora. “Por escolher este tipo de trabalho tenho flexibilidade de horário, então posso
passar boa parte do meu tempo com minha família”, diz Lenice,
que tem como objetivos agora investir na educação da filha, viajar
e levar oportunidades de trabalho para outras pessoas, formando
novas vendedoras.
“O trabalho é maravilhoso, pois ele dignifica o homem. Não
podemos nos acomodar por ter certas limitações em nossa vida,
Deus deu a cada um de nós um talento e precisamos buscar esse
talento e colocá-lo em prática. Todos nós temos algum tipo de
limitação em alguma área de nossa vida, mas se buscar você verá
que há alguma coisa que você fará muito bem”, ela garante.
Para outras pessoas com deficiência, Lenice deixa um recado:
“o mundo está cheio de oportunidades, não ouça vozes negativas,
nunca se acomode, tome suas próprias decisões porque os sonhos
são seus e não dos outros”, finaliza.

Nossa equipe está preparada
para atender Você !!!

CREDENCIADO PELO

DETRAN
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE DEFICIÊNCIA PARA ISENÇÕES FISCAIS
EXAME MÉDICO E PSICOTÉCNICO
PRIMEIRA HABILITAÇÃO
MUDANÇA DE CATEGORIA
exame toxicológico
UNIDADE TIJUCO
Rua Tijuco Preto, 462 - Tatuapé - São Paulo/SP
Fone: (11) 2225-1843 / 2359-9678
clinica.tijuco@bol.com.br

UNIDADE BOM RETIRO
Rua Salvador Leme, 137 - Bom Retiro - São Paulo/SP
Fone: (11) 3337-0424
segunda.geracao@hotmail.com

UNIDADE SANTO ANDRÉ
Av. Dr. Cesario Bastos, 579 - Santo André/SP
Fone: (11) 3337-0424
clinica.tijuco@bol.com.br

www.clinicasegundageracao.com.br
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Esportes inspiram
lançamentos de livros

A

realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio
de Janeiro trouxe inspiração para muitas pessoas
que começaram a pensar
em praticar esportes, mas também serviu de fonte para livros que
abordam o tema.
Maria Goret Chagas
lançou “Paralímpicos, o
sonho fantástico de um
herói”, em 6 de setembro,
no Memorial da Inclusão,
em São Paulo/SP. Mineira
de Divinópolis/MG, atualmente é moradora de
Franca/SP. Graduada em
Letras, Educação Artística
e Semiótica, trabalhou por muitos anos
como professora de literatura e língua
portuguesa, além de ser pintora filiada
à Associação dos Pintores com a Boca
e os Pés.
Com atrofia nos membros superiores,
a paixão pela pintura veio antes da literatura, primeiro desenhando com o pé e
depois com a boca. Autora de vários livros,
inclusive um biográfico, Maria Goret foi
convidada a desenvolver o tema e ilustrar
o livro (24 aquarelas) pela Associação,
para ser lançado nas Paralimpíadas. “O
objetivo é despertar no leitor o interesse
por um tema atual, empolgante e muito
inspirador”, conta a autora. “Foi um tra-

balho intenso e gratificante. O personagem Pedro foi criado para a modalidade
de corrida em cadeiras de rodas, é um
esporte estimulante e inspirado nos pequenos cadeirantes que conheço. Baseei
na ‘Jornada do Herói’ de Campbell e isto
possibilitou a metáfora da cadeira mágica
como força interior. Na contra capa – “QR
Code_Paralimpicos”, explica.
Pedro é um menino que sonha com a
medalha de ouro olímpica. Adquire uma
deficiência ao cair de uma árvore, perde os pais, é maltratado pelo padrasto e
proibido de visitar a avó. Mesmo assim,
ele não deixa de lutar pelo seu sonho. O
livro pode ser adquirido no site da editora:
www.editoraleader.com.br .
Além do lançamento do livro, por seu
trabalho em artes plásticas, a autora comemora também o recebimento da comenda internacional “Honra às Mulheres e Homens de Valor”, da
“Divine Academie Française
des Arts, Lettres et Culture – Madame Diva Pavesi”,
que será entregue em Paris,
dia 19 de outubro. Além da
homenagem, ela participa-

rá de uma vernissage especial em “Le
Carrousel du Louvre”, galeria comercial
que fica no subsolo do Museu do Louvre,
junto com outros 24 artistas brasileiros,
entre os dias 19 e 23 de outubro.

Ciclismo é o tema
Cassia Cassitas é paranaense do nor-

te do Estado e hoje mora com a família
em Curitiba/PR. Fez carreira na área tecnológica e especializou-se em Engenharia da
Informação, Didática do Ensino Superior
e Filosofia e Existência. Já escreveu um
ensaio poético-filosófico sobre relações
familiares, um romance sobre a crise financeira de 2008 e o próximo livro será
sobre o tempo.
“Muitos caminhos me levaram aos
atletas, ao esporte e ao grande tema,
a inclusão social. Ela começa em nossa mente quando decidimos olhar um
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pouco mais, sentirmos o impacto da diferença e continuarmos ali, observando. A dificuldade vai cedendo e então
percebemos a possibilidade. A
oportunidade de fazer o inusitado. O ser humano cresce e
a humanidade evolui. Como
vemos nas Paralimpíadas. Eu
a descobri durante as pesquisas”, conta a autora.
No livro, o casal Elizabeth e
Mario trabalha para o Comitê
Olímpico Internacional, viajando o mundo organizando os
Jogos Olímpicos. O filho, André, contrariando todas as expectativas, se interessa pelo ciclismo
e, com a ajuda dos pais, de seu treinador e de um empenhado
médico, passa a conviver com uma nova realidade, muitas vezes
difícil de entender e lidar. Enquanto vai superando as dificuldades
no preparo para as competições dos Jogos do Rio 2016, ele leva
aos leitores um relato que tem o poder de despertar o espírito
adormecido da solidariedade e da luta por um ideal.
“André significa coragem”, explica Cássia. “Meu objetivo é
sacudir certezas. Ampliar o pensamento que as sustenta e movimentar ideias para fazer diferente. Quando olhamos para a
deficiência física, mental ou comportamental, fica mais difícil enxergar o ser humano. Em pleno século XXI, em que imprimimos
artérias em impressoras 3D, implantamos corações mecânicos
e introduzimos nanoelementos em nossos corpos pelo simples
uso de filtros solares, ‘O Menino que Pedalava’ pergunta: qual
o sentido de nos discriminarmos pelo que não somos ?”, conta
a autora.
“A inclusão é uma atitude, uma maneira de nos relacionarmos com o mundo. Não importa o contexto, quando abrimos a mente e abraçamos a diferença, a vida se expande. As
possibilidades aumentam e as dificuldades diminuem. O que
parecia impossível se mostra difícil, complicado. Mas difícil é
diferente de impossível”, conclui. O livro pode ser adquirido em
livrarias, inclusive no Amazon, e no site da editora Pandorga:
http://editorapandorga.com.br/.

Roteiros esportivos em São Paulo
Aproveitando também os
Jogos Paralímpicos, a ADD - Associação Desportiva para Deficientes, lançou em setembro o
guia “Aventura Adaptada – Um
Roteiro Turístico e Cultural” que
traz dicas de destinos turísticos
acessíveis com opções para a
prática de esportes de aventura
em meio à natureza. O livro será
distribuído gratuitamente em bibliotecas públicas e secretarias
municipais das cidades paulistas
de Bragança Paulista/SP (escalada), Atibaia/SP (trekking),
Boituva/SP (paraquedas), Brotas/SP (rafting), Caraguatatuba/SP (paratike) e Socorro/SP (tirolesa/rapel), além da
capital paulista. Também tem acesso online no site: http://
aventuraadaptada.aureaeditora.com.br
A equipe de produção do guia selecionou alguns aventureiros com deficiência para experimentar cada um dos
esportes. Além das sugestões de rotas, os leitores também
encontrarão dicas de hotéis com apartamentos adaptados
e acessibilidade, orientação de trajetos para cada cidade (de
carro ou ônibus) e recomendações como tipos de roupas
e materiais necessários para a prática de cada atividade.
“O Brasil, por dispor de inúmeros destinos para a prática
de esportes de aventura, vem avançando rapidamente na
oferta de alternativas para o público com deficiência praticar
diversas modalidades junto
à natureza e é crescente o
surgimento de empresas
que se especializaram em
atender adequadamente
esse perfil de mercado”,
afirma Eliane Miada,
fundadora da ADD. “Esse
processo inclui desenvolver
as adaptações necessárias para oferecer total segurança durante a atividade e também no treinamento dos profissionais
para lidar corretamente com os diversos tipos de deficiência”,
explica. De acordo com ela, atualmente há muitas opções
disponíveis e não apenas essas 6 modalidades apresentadas
no livro. “Além dos destinos em São Paulo, existem diversas
opções aos aventureiros com deficiência. Podemos citar
alguns exemplos como os passeios nas cataratas em Foz do
Iguaçu/PR, voos de asa delta adaptados no Rio de Janeiro/
RJ, trilha adaptada na Chapada dos Veadeiros/GO e muitos
outros”, conclui Eliane.

LIBERDADE É ANDAR DE ECOSPORT
SEM PAGAR IPI E ICMS!

RODÍZIO

NUNCA MAIS!
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Vermelho, de Antonio Fagundes

Fotos: Caio Galluci

contribuindo para que o teatro acessível seja uma realidade !

P

essoas surdas ou com deficiência visual já podem ter opções em teatro. Mas é ainda
preciso expandir essa ideia e
essa prática, agora inclusive,
prevista na LBI. Apesar de ser lei, a maioria
das peças apresentadas no Brasil não são
acessíveis.
Uma exceção são os espetáculos produzidos pelo ator Antonio Fagundes. No
momento ele está em cartaz no teatro
Tuca, na zona oeste capital paulista,
onde haverá mais duas sessões
acessíveis na temporada, dias
29 de outubro e 26 de novembro. Ele atua com o
filho Bruno Fagundes
na peça “Vermelho”,
de John Logan, que
mostra o pintor Mark
Rothko, ícone do expressionismo abstrato, e seu
assistente Ken, no final dos
anos 50, discutindo conceitos
artísticos entre as gerações, com diferentes bagagens culturais e o mesmo
amor pela arte.
Quem for a esses dias determinados terá à disposição legendas em
texto e audiodescrição, a cargo da
empresa especializada Steno, que
utiliza o sistema “Mobi Load”, com
um dispositivo que inclui tela LCD
e fones. Há também uma tradutora
de Libras.
A determinação de desenvolver
um projeto de inclusão surgiu no espetáculo anterior, “Tribos”, cujo tema
central era a deficiência auditiva. A
novidade não foi exatamente ter um
espetáculo acessível, mas sim criar um
hábito no espectador, que passou a
contar com dias determinados para usufruir dos recursos. “Em Tribos nós chegamos a fazer um espetáculo no Tuca para
mais de 500 pessoas com deficiências
auditivas numa única sessão, foi realmente

uma comoção, não só para nós, mas para
a comunidade surda também, ver todo
mundo ali junto, compartilhando aquele
momento”, lembra Antonio Fagundes.
“Tribos” viajou por 38 cidades no Brasil
e teve até carreira internacional. “Fizemos
espetáculos acessíveis em todas as nossas viagens, inclusive quando nós fomos
para Portugal. Entramos em contato com
as pessoas com deficiências auditivas de
lá e tivemos sessões com acessibilidade”,
conta o produtor e ator. “Vermelho” Já esteve em 12 cidades, mas é um espetáculo
mais difícil de ser montado pelo próprio
cenário, que tem sete metros de altura,
portanto exige teatros de porte maior, o
que nem sempre é fácil encontrar. Mesmo
assim, Fagundes garante que em todas as
viagens são realizadas sessões acessíveis.

Público precisa prestigiar
Por que são poucos os espetáculos
acessíveis ? Falta consciência à classe artística ? Para o produtor e ator, essa consciência
viria de uma pressão das próprias pessoas
com deficiência. Ele já recebeu críticas de
que as sessões são só aos sábados: “algumas pessoas perguntavam: por que não
todos os dias ?”, conta. “Quando nós tivermos um volume grande de pessoas com
deficiências auditivas e visuais diariamente,
nós vamos fazer, acho que uma mão lava
a outra”, comenta Fagundes.
O ator acredita que todas as pessoas
que enfrentam problemas para ir ao teatro,
ao cinema, pegar um ônibus, atravessar
uma rua, têm que pressionar, exigir seus
direitos. “Isso é um direito e, se não é um
direito, vai passar a ser na medida em que
a classe artística, os donos de ônibus, os
donos de restaurantes começarem a perceber que tem aí uma comunidade inteira
que não está sendo atendida e que poderia
ser contemplada muito bem”, afirma. Ele
diz que colocou acessibilidade em “Tribos”
e “Vermelho”, mas que agora precisa do
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apoio de alguém dizendo: “é isso mesmo, muito
obrigado, vamos frequentar os seus espetáculos
!”, comenta lembrando da ausência do público
PcD, não só em suas peças, mas no teatro de
uma forma geral.
Tanto Fagundes quanto o diretor da Steno,
Rafael Parlatore, afirmam que o custo para se
colocar acessibilidade nos espetáculos não chega
a ser impeditivo. Parlatore explica que os produtores que fazem teatro utilizando leis de incentivo
têm que fornecer esses recursos, o que não é o
caso de Fagundes, já que ele não trabalha com
esse tipo de mecanismo para subsidiar suas
peças. “No caso do equipamento Mobi Load, por
exemplo, é possível ter o logo do patrocinador ou
apoiador da implantação do sistema na peça, no
display do equipamento, além de várias outras
formas de monetizar isso”, afirma, apontando
como os custos podem ser reduzidos.
“Hoje as pessoas com deficiência estão mais
antenadas com os espetáculos acessíveis. A frequência tende a ficar maior ainda a partir do momento que a maioria, ou todos os espetáculos, tiverem acessibilidade. Seria algo comum, fazendo
com que os espectadores possam compreender
as obras em sua totalidade”, completa Parlatore.

Experiência em Libras
Mirian de Souza Caxilé, que faz a tradução em
Libras, trabalha na área há 30 anos. Ela já participou de várias produções teatrais e óperas, como:
Pigmaleoa, Auto da Barca do Inferno, Medeia,
Ensaio Geral, Fastaff, O Menino e a Liberdade,
Meu Amigo Charlie Brown, Wicked, além de Tribos e Vermelho, entre outras.
Ela conta que a experiência de interpretar
“Vermelho” demandou um trabalho de pesquisa e estudo para que as escolhas lexicais e de
tradução em língua de sinais pudessem tornar o
texto de fato acessível à plateia surda. “Quando
recebo o roteiro de uma peça, começo a estudar a linguagem utilizada e se me deparo com
alguma expressão idiomática ou algum vocabulário específico (língua portuguesa), pesquiso
junto à comunidade surda. É muito importante
as produções teatrais terem o cuidado de pesquisar junto à comunidade sobre o intérprete a
ser contratado, pois existem pessoas que estão
‘atuando’ como intérpretes, mas não são e isso
tem prejudicado a acessibilidade dos surdos nos
espetáculos”, conclui a tradutora.
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Órgãos públicos colocam Libras à disposição em São Paulo

As pessoas com deficiência auditiva
que precisarem tirar RG e Carteira de
Trabalho já dispõem de um novo serviço em alguns postos do Poupatempo.

Na Sé e em Santo Amaro,
na capital, e em São José
dos Campos/SP está sendo
testado um aplicativo que
traduz do português para a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) as informações sobre
esses serviços. A expectativa
do Governo é que a comunidade surda experimente e
opine sobre sua efetividade.
Desenvolvido pela startup
Hand Talk, o aplicativo permite o acesso a um vídeo em
Libras, a partir de um código de resposta rápida (QR
Code). Ao acessar o vídeo, o
interessa- do fica sabendo, em Libras, o
que precisa para obter seu documento.
Os testes começaram dia 01 de setembro e vão até o final do ano. Os dois

serviços foram escolhidos para os testes
porque estão entre os mais procurados
no Poupatempo.
Os postos disponibilizam tablets, com
aplicativo para ler o código, para aqueles
que não têm um smartphone. Este dispositivo é necessário para ler o QR Code e
“conectar” o cidadão com o Hugo (avatar
criado pela Hand Talk para a comunicação
via sinais). Já o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP) implantou
o sistema de Libras nas transmissões das
sessões de julgamento realizadas no auditório nobre, a partir de agosto último. A
inovação, usada durante as sessões ordinárias das Câmaras, partiu de sugestão
do Presidente do TCE, Conselheiro Dimas
Eduardo Ramalho. A tradução em libras
será realizada por dois técnicos que foram
contratados para atuar durante as transmissões das sessões plenárias.

Recriada Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Entre as várias medidas de extinção de órgãos tomadas pelo então
presidente interino Michel Temer estava o fim da pasta para cuidar das
políticas para o segmento. A situação
foi corrigida em 13 de setembro, com
a aprovação de uma medida provisória que recriou o Ministério da Cultura,
a Secretaria Especial dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e a Secretaria
Especial de Promoção dos Direitos
da Pessoa Idosa, as duas agora no

âmbito do Ministério
da Justiça. Também
ligados à pasta foram
recriados o Conselho
Nacional dos Direitos
da Mulher e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
O texto aprovado é um
projeto de lei de conversão proposto pela
relatora da matéria
(Medida Provisória 728/16) na Comissão Mista, deputada Mara Gabrilli
(PSDB-SP). De acordo com a Agência
Câmara de Notícias, a relatora incluiu
no projeto competências relacionadas
a pessoas com deficiência nas atribuições dos Ministérios da Cultura; e
da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações. No primeiro, funções
relacionadas com a acessibilidade; e
no segundo, com foco nas Tecnologias Assistivas.

Rosinha da Adefal é a nova
Secretária Nacional.

TUDO QUE UM BMW
TEM, COM AINDA
MAIS BENEFÍCIOS.

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.

BMW 320i ACTIVEFLEX 16/17. A PARTIR DE R$ 133.950 À VISTA.*
BMW X1 sDrive 20i GP 16/17. A PARTIR DE R$ 149.950 À VISTA.**
GRAND BRASIL SÃO PAULO
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1357 - Vila Leopoldina
Tel.: 11 3883-7100
grandbrasil.com.br

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

Na cidade somos todos pedestres.
*Condições válidas para o BMW 320i Sport ActiveFlex, 2016/2017 - 0 km, pintura sólida. Preço sugerido à partir de R$ 133.950,00 à vista. Pessoa Física. BMW X1 sDrive 20i GP 2016/2017 - 0 km,
pintura sólida. Preço sugerido à partir de R$ 149.950,00 à vista. Pessoa Física. Valores com isenção de IPI. Tarifas e taxas não inclusas, à calcular. Preço sujeito a alteração conforme tabela do
fabricante. Ouvidoria Corporativa BMW SF: 0800 772 2369. Atendimento ao Cliente BMW SF: 0800 019 9797.
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Vem aí a Turma da FEBECA
na Revista Reação !!!

N

o ano das Olimpíadas e
Paralimpíadas a Turma da
Febeca comemora 10 anos
de existência, mas infelizmente sem o reconhecimento e o espaço merecido... será que o
problema do preconceito e da segregação
das minorias chegou também ao universo
das histórias em quadrinhos ?
Mas vamos do início: em
2006, Victor Klier era integrante da equipe fixa do conceituado cartunista Ziraldo,
onde trabalhava como roteirista e editor das histórias em
quadrinhos com assinaturas
do autor de “Menino Maluquinho”, “Pererê”, “Flicts” e outras memoráveis
criações. Num dia de pouco trabalho, Klier
começou a elaborar ideias para projetos
autorais e diferentes de todas as propostas
que já havia visto. De uma dessas ideias
nasceu o projeto de criar uma personagem
protagonista, entrando na adolescência e
que fosse cadeirante.
Como nada sabia sobre deficiência ou
sobre os adolescentes da nova geração,

resolveu pesquisar fazendo buscas no Orkut
- na época o Orkut era o “top” das redes sociais - e procurou pessoas que tivessem as
mesmas características da personagem que
queria criar, ou seja: meninas que tivessem
entre 12 e 14 anos e que fossem cadeirantes. Dito e feito ! Encontrou nas jovens
cadeirantes Rebeca Sehnem e Fernanda
Willemann, as informações que precisava.
Talvez a informação mais importante tenha
sido o pedido para que a personagem fugisse
dos clichês de “coitadinha” ou “super-heroína”,
ou ainda que, em algum momento, uma solução mágica acabasse com a deficiência... elas
queriam encontrar na proposta a realidade,
a rotina de qualquer adolescente, portanto a
cadeira de rodas não podia ser o foco.
Daí nasceu a menina que tem uma mãe,
que queria dar a ela o nome de Fernanda
e um pai que queria batiza-la de Rebeca,
por fim, para evitar brigas, ficou Fernanda
Rebeca ! Ou Febeca, para os íntimos.
O contato com as duas jovens levou
o autor a conhecer outras meninas como
elas e com outras deficiências, com isso
a turminha logo cresceu, e logo já havia
mais de 10 personagens, entre meninos e

meninas, com vários tipos de deficiências.
Apesar de não abrir mão das várias personagens com deficiências que surgiram, Klier
achou que deveria ter o cuidado para não
transformar a turma num gueto onde só haveria pessoas com deficiências. Daí resolveu
investir em elementos considerados “minorias”. Pessoas que normalmente sofrem
algum tipo de discriminação como aqueles
com questões de identidade de gênero,
que sofrem com obesidade, adolescentes
grávidas e mais uma série de questões, que
encontramos no dia a dia, mas que nem
mesmo o mais popular autor de quadrinhos
brasileiros ousou trabalhar... Klier ousou.
Talvez o preço da ousadia seja justamente a dificuldade em divulgar seu trabalho
que, assim como as minorias, sofre para
conquistar o respeito merecido.
Por isso e por respeitar e admirar o
trabalho de Klier, e os quadrinhos da
Febeca, a Revista Reação, a partir deste
número, terá a honra de publicar 6 das
primeiras histórias da Febeca, torcendo
por uma possível continuidade no futuro,
e o devido reconhecimento desta turminha animada e cheia de personalidade.

NO GRUPO SHC, O RESPEITO
JÁ VEM DE SÉRIE.

C4 LOUNGE 1.6

Venha até uma de nossas concessionárias e se
surpreenda com nossas condições imperdíveis
com 3 anos de garantia.

A partir de

THP CÂMBIO AUTOMÁTICO
ORIGINE BUSINESS – PCD 2017
Único Sedan turbo com isenção de IPI
e ICMS entre todas as categorias PCD
do mercado.

53.491

R$

Citroën Mobilité, aqui você encontra
equipe comercial altamente preparada
para assessora-lo desde o processo para
isenção (IPI, ICMS, IOF, IPVA) até a
compra de seu Citroën 0 quilometro.

+

TAXA 0%
em até 24x

Principais Atributos
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor Turbo Flex de 173cv
Caixa automática de 6 velocidades com modo esportivo e troca sequencial
Rodas de liga leve aro 16”
Espacialização do som e comandos no volante
Acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca
Faróis de neblina dianteiros e traseiro
Limitador / Regulador de velocidade com velocidades pré-programadas
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com dispositivos “um toque” e antiesmagamento

•
•
•
•
•

ESP/ASR
Hill Assist
Retrovisor elétrico
Saida de Ar condicionado para bancos traseiros
Função ECO

Encontre a concessionária mais próxima de você em www.meucitroen.com.br
BAHIA
Paralela – Toulouse

Avenida Luís Viana, 6600

(71) 3360-8000

PERNAMBUCO
Imbiribeira – Felicité

Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 4831

(81) 3797-4866

DISTRITO FEDERAL
Asa Norte – Matignon
Sia Sul – Saint Moritz

Q SCRN 502 Bloco A Lote 1 A 19 , 74
Trecho SIA Trecho 1, 290/320

(61) 3701-2550
(61) 3035-4300

PARANÁ
Parolin – Boulevard
Seminário – Granville

Rua Marechal Floriano Peixoto, 4043
Rua General Mário Tourinho, 1212

(41) 3111-2121
(41) 3111-9090

BELO HORIZONTE
Estoril – Chamonix

Av. Barão Homem de Melo, 3319 ESTORIL

(31) 3319-7700

RIO GRANDE DO SUL
Jardim Botânico – Mônaco
Navegantes – Toulon

Avenida Ipiranga, 5900
Avenida Ceará, 319

(51) 3511-2121
(51) 3537-7000

Citroën C4 LOUNGE ORIGINE Flex 2016/2017 automático. Valor à vista R$ 53.491,00 na cor sólida, ou entrada de R$ 32.094,60 e saldo em 24X R$ 989,45 meses sendo a 1ª parcela para 30 dias. TC de R$ 650,00
Registro: R$ 112,40 IOF de R$ 638,06 valor do seguro R$ 950,00 Tarifas inclusas nas parcelas. Valor total do carro: R$ 55.841,46 Taxa de 0,00% a.m. e 0,01% a.a. Financiamento em CDC. Custo efetivo total: 0,85
% a.m. e 10,71 % a.a. – consulte o CET da instituição Financeira. Citroën AIRCROSS Flex 2016/2017 automático. Valor à vista R$ 45.002,00 na cor sólida, ou entrada de R$ 27.001,20 e saldo em 24X R$ 844,06,
meses sendo a 1ª parcela para 30 dias. TC de R$ 650,00 Registro: R$ 112,40 IOF de R$ 544,31 valor do seguro R$ 950,00 Tarifas inclusas nas parcelas. Valor total do carro: R$ 47.258,71 Taxa de 0,00% a.m.

NOVO AIRCROSS 1.6

CAMBIO AUTOMÁTICO LIVE BUSINESS PCD* 16/17
No segmento SUV, é o PCD mais completo em relação aos concorrentes.

A partir de

45.002

R$

0%
+ TAXA
em até 24x

Principais Atributos
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Farol bloco elíptico bi-função
Rodas de Liga Leve Aro 16”
Câmbio Automático
Ar-Condicionado
Luzes de Led
Rádio Bluetooth + USB + Auxiliar

Paddle Shift
Função Eco
Computador de bordo
Suspensão Elevada
Direção Elétrica

NOVO C3 1.6

CÂMBIO AUTOMÁTICO
TENDANCE BUSINESS - PCD* 16/17
O PCD compacto com motor econômico, exclusivo
parabrisa Zenith e câmbio com botão Eco.

A partir de

39.703

R$

0%
+ TAXA
em até 24x

Principais Atributos
•
•

Câmbio Automático com
troca sequencial - Paddle Shift
Para-brisa Zenith

•
•
•

Luzes diurnas de LED
Direção Elétrica
Airbag Duplo

•
•
•

Computador de bordo
Rodas em Liga Leve 15”
Rádio Bluetooth + USB + Auxiliar

•
•

Alarme
Sensor de estacionamento traseiro

GRUPO SHC
RIO DE JANEIRO
Barra da Tijuca – Saint Germain
Botafogo – Versailles
Piratininga – Marseille
Recreio – Avenue

SÃO PAULO
Avenida das Américas, 6601
Rua General Goes Monteiro, 125
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 4360
Avenida das Américas, 12161

(21) 2438-0404
(21) 2546-8300
(21) 2619-9250
(21) 2499-9000

Casa Verde – Lyon
Ceasa – Rivoli
Ipiranga – Saint Etienne
S. Bernardo do Campo – Saint Bernard
Santo Amaro – TGV
V.Olímpia – Francecar

Avenida Braz Leme, 350
R. Henri Bouchard, 77-177
Av. Ricardo Jafet, 1991
Av. Pereira Barreto, 2100
Av. das Nações Unidas, 16737
Av. dos Bandeirantes, 677

(11)3959-4499
(11)3648-7199
(11)5060-5500
(11) 4126-4200
(11)5644-8566
(11)3040-9020

e 0,01% a.a. Financiamento em CDC. Custo efetivo total: 0,97 % a.m. e 12,25 % a.a. – consulte o CET da instituição Financeira. Citroën C3 TENDANCE Flex 2016/2017 automático. Valor à vista R$ 39.703,00 na
cor sólida, ou entrada de R$ 23.821,80 e saldo em 24X R$ 753,31 meses sendo a 1ª parcela para 30 dias. TC de R$ 650,00 Registro: R$ 112,40 IOF de R$ 485,78 valor do seguro R$ 950,00 Tarifas inclusas nas
parcelas. Valor total do carro: R$ 41.901,18 Taxa de 0,00% a.m. e 0,01% a.a. Financiamento em CDC. Custo efetivo total: 1,75 % a.m. e 13,55 % a.a. – consulte o CET da instituição Financeira Ofertas válidas até
31/10/2016. A Citroën reserva-se do direito de corrigir possíveis erros gráﬁcos. Consulte essas e outras condições com nossa equipe comercial.
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test drive

Toyota Etios Sedan Automático
O que já era bom, agora ficou perfeito !

uando foi lançado, inaugurando a fábrica da Toyota em Sorocaba/SP, o design do Etios não agradou
muito os consumidores.
Mesmo aqueles que já
eram adeptos da marca japonesa. O carro não era assim... tão bonito quanto os
outros da mesma categoria disponíveis
no mercado nacional. Não só por fora,
mas por dentro também ele foi meio,
diríamos, incompreendido... seu painel
com velocímetro e todas as informações
colocadas no centro e não na frente do
motorista que o diga. Mas, com o tempo,
as qualidades do modelo falaram mais
alto que sua beleza e o Etios foi, pouco
a pouco, conquistando seu espaço. Afinal, o modelo podia não ser tão bonito
assim, mas carregava com ele todo DNA
da Toyota e sua tecnologia. Isso significa
que o “patinho feio” da marca oferecia
muita segurança, baixo consumo, espaço
interno, ótimo porta-malas, baixo índice
de manutenção e preço acessível. Enfim,
basicamente tudo que o consumidor busca num automóvel.

Quando foi lançado, tanto o modelo sedan quanto o hatch, não ofereciam opção:
vieram apenas com câmbio mecânico. E
com o tempo, ao ponto em que o Etios
foi caindo nas graças do consumidor por
tudo que oferecia de bom e sua excelente
relação custo x benefício, o fato de não
possuir a opção de câmbio automático,
frustrou os consumidores com deficiência,
que ficaram aguardando ansiosamente
o momento em que a fábrica pudesse
oferecer essa opção ao mercado. E esse
momento finalmente chegou: em junho
de 2016 a Toyota lançou a versão do Etios
com uma bela reestilização interna e até

o painel está de cara nova, digital e com
informações do computador de bordo. O
modelo também ganhou alguns detalhes
estéticos por fora, como rodas novas, itens
cromados de acabamento e a antena do
teto e finalmente... O Etios veio com câmbio automático !!!
Se o Etios mecânico já era bom, imagina o automático ? Essa frase se tornou comum entre os consumidores e atendendo
a eles que a Revista Reação, mais uma vez
em parceria com a Toyota (fábrica) através
do seu departamento de Vendas Diretas/
Especiais, que nos cedeu um modelo Etios
Sedan Automático, está trazendo a pedido

test-drive

dos leitores, essa matéria de avaliação e
test-drive do modelo que chegou no meio
deste ano e está sendo sucesso de vendas
junto ao público com e sem deficiência.
Para a realização dos testes, adaptamos
o Etios Sedan Automático com uma alavanca de freio e acelerador e um pomo
giratório no volante, cedidos pela adaptadora de veículos para PcD, parceira da
revista, a La Macchina, representante da
marca italiana Guidosimplex, que fica na
Vila Mariana, zona sul da capital paulista.

Dirigibilidade, visibilidade,
conforto e desempenho
Com motor 1.5 e a nova transmissão
automática de 4 velocidades, com tecnologia moderna e de trocas suaves, o Etios é
muito econômico, tem média de 14 Km/l
na estrada e 12 Km/l na cidade.
Gostoso de dirigir, confortável e espaçoso para sua categoria, o Etios pode
ser considerado um “Corolinha”, como
muitos o chamam. Porém, não se deixe
enganar: o modelo tem personalidade
própria. A direção é elétrica, macia e leve.
Ágil na cidade e seguro na estrada, com
boa estabilidade nas curvas, o Etios Sedan tem ótimo desempenho e respostas
rápidas. Além de controle de velocidade
de cruzeiro. E como todo sedan, oferece
boa visibilidade e condução.

Acessibilidade e transferência
A altura do carro – dentro da categoria
sedan – é perfeita para a transferência.
Nem tão baixo e nem tão alto, permite
uma transferência tranquila. Um ponto a
ser destacado pela maioria dos cadeirantes que fizeram os testes, é que o bom
ângulo de abertura de portas. Isso permite
uma boa transferência da cadeira para o
carro e do carro para a cadeira, e praticamente no mesmo nível de altura dos assentos, até porque isso se torna facilmente
regulável, com o ajuste de altura do banco
do motorista.
O espaço interno para o motorista é
muito bom, mesmo depois de instaladas
as adaptações. Destaca-se também o espaço interno para os passageiros do carro,
mesmo os do banco de trás. Os comandos
do painel e controles no volante facilitam
a vida do condutor com deficiência. Tudo
fica muito próximo e bastante ao alcance
do motorista, tornando muito prática a
sua condução. Os retrovisores e vidros
elétricos, além da abertura de tampa de
combustível e porta-malas internamente,
também facilitam a vida do motorista.
Tanto para pessoas com deficiência, das
mais diversas, usuários ou não de cadeiras
de rodas, como também para idosos com

problemas de locomoção e mobilidade
reduzida, o Etios é muito prático e possui
ótima acessibilidade.

Porta-malas: um ponto alto !
Com excelente capacidade, o porta-malas do Etios Sedan é fantástico e merece destaque, transporta tranquilamente
uma cadeira de rodas, seja ela monobloco
ou dobrável em “x”, elas são transportadas
com folga, basta retirar as rodas, sobrando
ainda, espaço para bagagens, e se precisar,
o banco traseiro ainda tem os encostos
removíveis.

Viatura de Reportagem da Revista Reação
Numa parceria com a Toyota, a viatura
de reportagem e promoção da Revista
Reação durante o ano de 2016 vem sendo
um Etios Sedan, cedido pela montadora
japonesa para essa finalidade. Com ele,
a Revista Reação realiza suas matérias e
coberturas jornalísticas, além dos trabalhos
da equipe de promoção, participando de
eventos ligados ao segmento da pessoa
com deficiência em todo Brasil !
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veículos e adaptações

Senado e Câmara discutem a
compra de veículos com isenção

P

rojeto em tramitação no
Senado prevê
que o saque
do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá ser autorizado em benefício de trabalhador com mobilidade
reduzida que necessitar adquirir veículo automotor 0Km
próprio. O texto substitutivo ao PLS 625/2015
foi aprovado em 24 de agosto pela Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH).
O autor do substitutivo é o senador Eduardo Amorim (PSC-SE), também relator da matéria. Ele optou
pela previsão de saque em favor do trabalhador com
“mobilidade reduzida”, em função da “promoção de
acessibilidade e de inclusão social”. No texto original do
projeto, de iniciativa do senador Valdir Raupp (PMDB-RO), o saque seria possível para qualquer trabalhador
com deficiência.
De acordo com o Portal de Notícias do Senado, o
relator considera que há equívoco na ideia de se tratar
toda pessoa com deficiência como alguém que tem
dificuldades de locomoção e é esse o grupo que, na
sua compreensão, precisa contar de fato com o uso de
veículo automotor. Ele cita, como exemplo, pessoa com
deficiência física que atinja os membros inferiores ou
com condição que afete a autonomia e a independência
de se locomover sozinho.
Na legislação que dispõe sobre o FGTS (Lei Nº
8.036, de 1990), já são quase 20 as hipóteses que
habilitam o saque. Uma delas, aprovada em 2015, autoriza a retirada pelo trabalhador com deficiência que
necessite adquirir órtese ou prótese. A proposta sobre
a nova possibilidade de saque seguiu para a Comissão
de Assuntos Sociais (CAS), que examinará a matéria
em decisão terminativa. Se aprovada, não precisará ser
apreciada pelo plenário.

Na Câmara
Já na Câmara dos Deputados, em 30 de agosto, a
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou proposta que estende às pessoas com

deficiência auditiva e às com deficiência
visual monocular a isenção do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados na
aquisição de automóveis.
O texto aprovado é o substitutivo,
com complementação de voto, do relator, deputado Jorge Silva (PHS-ES), ao
Projeto de Lei Nº 3205/15, do deputado
Alan Rick (PRB-AC) e projetos que foram
agrupados (PL 3258/15, PL 4647/16, PL
4779/16, PL 4936/16 e PL 5512/16).
A Agência Câmara de Notícias explica
que a proposta altera a Lei Nº 8.989/95,
que hoje prevê o benefício fiscal para
pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou
autistas. O projeto original estendia o
benefício fiscal apenas às pessoas com
deficiências auditivas, mas o relator optou por estendê-lo também às pessoas
com visão monocular, conforme previsto
em propostas apensadas ao principal.
De caráter conclusivo, a proposta será
analisada pelas comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania. Se aprovada, não precisará
ser discutida em plenário.
Vamos aguardar e torcer pela aprovação de mais esse direito !
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INSS não troca prótese
quebrada há cerca de 2 anos !

O

metalúrgico Evanilso
Vieira de Souza
precisa trocar sua
prótese de braço
que está quebrada,
mas não consegue ser atendido. No
estado em que ela se encontrava,
não conseguia mais trabalhar na
empresa onde estava há quase 16
anos como operador, porque não
podia alimentar a máquina sem o
gancho que acompanha a prótese.
Ele acabou saindo do emprego.
A peça já tinha quebrado outras
vezes, mas ele sempre conseguia
consertar, até que isso ficou impossível. O orçamento que a família fez
de uma prótese similar em empresa
particular foi de R$ 16 mil, preço
proibitivo para ele. Também tentaram na AACD, passando inclusive
com um fisioterapeuta, mas não há
previsão de entrega porque ele não
é paciente de lá, segundo a esposa Maria de Fátima Dias. “Para nós,
como família, é muito difícil vê-lo
passar por tantas humilhações buscando um direito que é dele porque
pagou o INSS a vida toda”, lamenta
Maria de Fátima. “Eu, que o acompanho em tudo, vejo
o quanto sofre calado. Minha luta não é
só pensando nele e
sim em muitas outras
pessoas com deficiência que não têm o
suporte familiar que
ele tem”, explica. Os
Artigos 89 e 90 da
Lei 8213/91 obriga
o INSS a fornecer
próteses, órteses e
demais aparelhos
ortopédicos para

os segurados,
mesmo após a
aposentadoria. A
última prótese foi
entregue a Evanilso há mais de 6
anos, em maio de
2010.
A família está
tendo apoio do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco e Região (SP)
e do Espaço da Cidadania, mas até
agora não conseguiu atendimento.
O posto do INSS de Osasco/SP está
sem perito para analisar o caso e recomendar a prótese.
De acordo com o
coordenador do Espaço da Cidadania,
Carlos Aparício
Clemente, a partir
do momento que a
denúncia dos fatos
chegou aos jornais no início de setembro, a assessoria de comunicação do
INSS São Paulo informou à imprensa
que o fornecimento de próteses está
normal em todo o País e que a situação do Evanilso é um caso isolado.
A Revista Reação também entrou
em contato com a assessoria de imprensa do INSS e recebeu como resposta que Evanilso deveria agendar
um atendimento na agência do INSS
Centro, em São Paulo/SP, pelo telefone 135 ou pelo site. “Depois que
o segurado passar por essa avaliação,
o INSS abrirá um processo de licitação para compra da prótese, logo que
houver a liberação de verba”, dizia o
e-mail de resposta. Maria de Fátima
disse que tentou, mas não conseguiu
vaga e também foi informada que o
perito está em férias.

O drama de muitos
trabalhadores
Evanilso sofreu o acidente de trabalho
em que perdeu a mão e antebraço direitos em fevereiro de 1997. Eles ficaram
presos em um torno em movimento e
foram torcidos até a amputação. Após
passar pelo Programa de Reabilitação
Profissional, o metalúrgico retornou ao
mercado de trabalho em outubro de
2000 e agora se vê impedido de continuar trabalhando porque não consegue
substituir a prótese quebrada.
Três meses após o acidente, a fiscalização do Ministério do Trabalho, a
pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de
Osasco e Região, constatou que a causa
do acidente era a inexistência do cumprimento de normas básicas de segurança
do trabalho por parte da empresa, especialmente as que preveem fornecimento
de Equipamentos de Proteção (NR-6),
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7) e Programa de
Prevenção de Riscos ambientais (NR-9).
De acordo com informações do Espaço da Cidadania, na época a Previdência
não exigiu que a empresa ressarcisse
os cofres públicos pelo acidente que
deu causa por omissão e negligência,
especialmente os gastos com assistência médica, pagamentos permanentes,
gastos com reabilitação profissional e
fornecimento e reposição de próteses
que Evanilso precisará por toda a vida.
A Previdência ignorou sua obrigação
diante do Art. 120 da Lei 8213/91 que
a obriga a promover Ação Regressiva
Acidentária em situações como esta.
Hoje já está prescrita esta possibilidade, porque já se passaram 19 anos do
fato. Mas e como fica a situação desse
trabalhador ? Como fica a próteses de
Evanilso ? Vamos acompanhar.

notas
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Pessoas com deficiências visuais têm aplicativo para paquera

A expansão dos aplicativos para
paquera fez com que pessoas cegas ou com baixa visão também fossem contempladas. O ParPerfeito www.parperfeito.com.br - pensando na
grande quantidade de possíveis interessados, desenvolveu recursos para

facilitar a vida de quem quer encontrar
novos relacionamentos. O site foi fundado no ano 2000, conta com 30 milhões
de usuários e permite cadastros gratuitos, mas para ter acesso aos benefícios
e ferramentas exclusivas é necessário
assinar um dos planos oferecidos. Por
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INSCREVA-SE
EM UM DE
NOSSOS CURSOS

enquanto, o aplicativo está
disponível para os usuários
de smartphones com sistema operacional iOS. Com
450 mil novos usuários por
mês, o ParPerfeito trabalha
nessa iniciativa há algum
tempo, priorizando a opção
de tela em alto contraste e
o serviço de VoiceOver que
tornam mais fácil o processo de conhecer pessoas virtualmente. Para promover a
acessibilidade, foram chamados técnicos do Instituto
Benjamin Constant, do Rio
de Janeiro, que testaram e
sugeriram várias melhorias, como alterações das cores para alto contraste e
mudança da posição de alguns botões.
Após a revisão das funcionalidades, novos testes foram realizados e o ParPerfeito obteve a aprovação da usabilidade
do aplicativo.

A Feneis – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos é uma entidade filantrópica, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a defesa de políticas linguísticas, educação, cultura, saúde e assistência
social, em favor da comunidade surda brasileira, bem como a defesa de seus direitos.
Desenvolve ações de educação informal e permanente, com intuito de valorizar o ser humano e estimular
a autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir.

SUA EMPRESA
PRECISA DE
INTÉRPRETE DE
LIBRAS?

ATENDIMENTO
CORPORATIVO

privilegia o desenvolvimento
Libras Básico
Libras Intermediário
das organizações por meio de soluções
Libras Avançado
customizadas. Com foco em resultados,
Sensibilizacao da Comunicação dos Surdos propõe alternativas estruturadas para as
Sensilização da Comunidade Surda
empresas alcançarem melhor desempenho.

Acesse ao Site: sp.feneis.org.br

feneisspoficial

O intérprete facilita a comunicação
com pessoas surdas e sudocegas.
Para saber mais,
entre em contato conosco.

Contato: falecom@sp.feneis.org.br
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moda e beleza

por Kica de Castro

Minha beleza é visível

Casal Lívia Guimarães Rafael Barbosa
e a fotógrafa Débora Klempous

Leticia Guilherme
antes da sessão

Leticia Guilherme
durante a sessão

stá previsto para o final do mês
de outubro o lançamento do
blog Casal Adaptado. Um projeto desenvolvido por Veridiana
Helfstein, 22 anos que tem paralisia cerebral e Felipe Gallo, 27 anos, sem
deficiência. Juntos a 1 ano e 3 meses querem dividir com a sociedade suas experiências, dar dicas e mostrar que não existem
tabus quando o assunto e relacionamento
entre pessoas com e sem deficiência. Esse
novo espaço virtual, além de proporcionar
relatos reais, inclusive de terceiros, tem a
intenção de ser uma fonte de informação
e mostrar para sociedade que inclusão não
é nenhum “bicho de sete cabeças”.
O casal visa ter como conteúdo uma
categoria chamada: minha beleza é visível.
Funciona de forma simples. Trata-se de uma
sessão fotográfica, onde a pessoa com deficiência vai ter oportunidade de fazer um
ensaio valorizando as formas físicas e dar
destaque para beleza. Tudo é feito de forma
colaborativa, desde a seleção das pessoas
que querem compor equipe como as pessoas que querem ser fotografadas. O que
chama atenção e que pessoas que nunca
tiveram contato com pessoas com deficiências podem fazer parte da equipe, cada

edição vai ter um fotógrafo (a) convidado,
afinal, o foco e gerar novas experiências e
transformar os olhares mais inclusivos, não
só de quem participa, mas como também
do espectador que vai poder ver o resultado
na exposição virtual do blog.
A primeira edição aconteceu no dia 25
de setembro, em uma residência ampla e
confortável no bairro de Interlagos, zona sul
da capital paulista. Débora Klempous é uma
fotógrafa experiente, mas nunca teve contato com esse universo. Aceitou o desafio
de registrar quatro pessoas com deficiência.
Primeiro ela precisou compreender o movimento do corpo dos retratados, de acordo
com as limitações físicas ali presente. Eu, Kica
de Castro, estive presente para conhecer o
projeto e registrar o making of, porém, acabei
participando: dando dicas, sugerindo algumas
ideias e servindo de assistente fotográfica.
Os primeiros a serem fotografados foram
o casal Lívia Guimarães e Rafael Barbosa.
Ambos com Osteogênesis Imperfecta (ossos de vidro). Juntos há quatro meses, se
conheceram pela internet e querem mostrar para sociedade que existe amor, não
importa a deficiência. Débora perguntou
como eles queriam ser fotografados e o
casal relatou o desejo de mostrar o amor

que existe entre eles, deixando de lado
a questão infantilidade que a sociedade
observa quando vê eles juntos: “Muitas
pessoas acham que por conta de deficiência não podemos namorar e que por conta
do nosso tamanho somos crianças. Quando
namoramos outra pessoa com a mesma
deficiência acham que é por falta de opção.
Estou apaixonada pelo Rafael pelas qualidades que ele tem como homem. Ele é muito
romântico e a cada dia me conquista com
essas atitudes”, comentou de Lívia.
Rafael é puro, elogiou quando fala da
namorada, além de ressaltar as qualidades
de ser uma mulher muito bonita, deixa
claro que por conta dela está superando
algumas inseguranças: “Lívia é carioca e
manter o relacionamento só a distância
não é o que queremos. Um vem visitar
o outro quando a saudade aperta. Por
conta do meu amor tenho superado vários traumas, como ir viajar sozinho, estou conquistando a minha independência.
Essa mulher mudou a minha vida, sou
um novo homem. Ela é o meu exemplo
de ir além”. A sessão acabou sendo uma
simulação deles acordando juntos.
Letícia Guilherme, 19 anos, também
com ossos de vidro (tipo 5), foi a segunda

E
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a ser fotografada.
Chegou de forma bem tímida, com carinha de adolescente de 16 anos e acabou
virando um mulherão na sessão. Ela relata:
“Pra mim, a importância desse projeto é
enorme, pois ele mostra a sensualidade,
vaidade e a beleza das PcD. Me senti realizada. Pude mostrar que sou visível, que
eu não sou apenas a minha deficiência,
que sou muito mais que isso, que ser eu
mesma é incrível e lindo”.
Por último, a idealizada do projeto
acabou sendo fotografada. Veridiana optou por fazer um ensaio um pouco mais
ousado, quis fazer nu artístico e mostrar
suas cicatrizes decorrentes das inúmeras
cirurgias. Felipe era puro orgulho e elogiava bastante sua amada nos bastidores. Por
sugestão da assistente fotográfica, acabou
participando da sessão e mostrando um
lado sensual do casal, sem ser vulgar.
Cabelo e maquiagem ficaram por conta
de Ana Neves, Carolina Silva e Caroline
Helfstein Amaral. Que não encontraram

M of do casal Lívia Guimarães Rafael Barbosa
nenhuma dificuldade em trabalhar com
pessoas com deficiência e afirmam que a
experiência foi ótima, gratificante, divertida
e estão dispostas para outras edições. Para
conferir o ensaio oficial, não deixam de
acessar o blog: www.casaladaptado.com.br,
a partir do dia 30 de outubro.

M of do casal Veridiana Helfstein e Felipe Gallo

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

M of Veridiana Helfstein
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Consulte condições especiais em nossos pontos de venda:

76

informe publicitário - MONUMENTO/CASA ORTOPÉDICA

Nada é por acaso...
Dezembro de 2013... Vendas a mil, muitos pedidos, fábricas atendendo até com
atraso. Com a semana do Natal se aproximando, vamos nós revendedores, atrás
de fornecedores para atender em regime
de emergência. Com 3 elevadores para pacientes para atender, achamos para pronta
entrega ! Fizemos o pedido e quando fomos buscar... o vendedor muito educado
nos disse que por ordens superiores somente poderia nos liberar os elevadores se
a gente comprasse outros itens do MIX de
produtos. Não aceitamos essa ingerência e
não fizemos a compra. Pedimos para outros
colegas revendedores, que nos emprestaram
os equipamentos e a situação foi resolvida
com os clientes. Mas sabíamos que essa
conversa ainda teria novos desdobramentos.
E veio no início do ano: 2014. Estranhamente recebemos a visita do órgão de vigilância sanitária alegando “uma denúncia”.
Foi aberto um processo para averiguação,
entre outras coisas, de comercialização de
produtos sem a devida certificação. Nos vimos então com um fornecedor a menos dos
elevadores verticais e ao mesmo tempo, sob
judice, sem poder comercializar alguns de
nossos principais produtos da loja.
Um belo dia, recebemos um contato de
uma câmara de comércio nos convidando
para uma rodada de negócios e convite para
visitar pessoalmente a feira de produtos hospitalares e para deficiência na Itália, em Bolonha. Aceitei de pronto, mas questionei da
possibilidade em levar uma delegação com
parceiros e aumentar a chance de negócios.
Nisso, convidei meu grande amigo Rodrigo Rosso – editor desta Revista e presidente
da Abridef – com seu conhecimento de mercado, e juntos chamamos outros parceiros.
Isso causou grande dessabor para alguns
do mercado, que se sentiram preteridos.
Só para deixar claro aos que não sabiam:
quem foi convidado pelos italianos diretamente fui eu, daí então, eu abri o convite
aos parceiros – revista e Abridef – entidade

da qual inclusive, faço parte – dando chance
aos outros. Agora... se muitos gostariam de
ir e sequer foram convidados, fazer o que ?
Que perguntem aos italianos...
Fomos para a feira na Itália, a trabalho e
não a passeio, ao contrário do que muitos
possam pensar. No meu caso, vi a necessidade de buscar um fornecedor de elevadores
verticais, até para não ter a dependência
dessa verdadeira “chantagem” daquele fornecedor do final de ano. Encontrei então
uma empresa familiar, onde tivemos uma
grande sintonia e nos foi dado todo suporte: documentos, aporte financeiro para os
registros de certificação e distribuição aqui
no Brasil.
Lamentavelmente, tivemos no meio
desse processo, questões políticas desfavoráveis que causaram grande impacto cambial e com isso quase que a inviabilidade
das ações, devido aos custos competitivos.
Colocamos em compasso de espera esse
projeto. Mas a necessidade de colocarmos
um aparelho no mercado continuava. Então,
fomos em busca de parceiros para isso, dentro dessa nova realidade.
E em pouco tempo, a Ortobras acolheu
a idéia e mesmo passando por um delicado
momento financeiro, que quase custou o fechamento da empresa, vislumbraram nessa
demanda uma nova chance para manter os
empregos e mostrar ao mercado que a empresa estava ativa. A equipe de engenharia se
dedicou muito, foram feitos diversos ensaios
e podemos agora mostrar ao mercado um
novo produto que atende um nicho crescente, seja para pessoas com deficiência, idosos
e obesos, seja para uso hospitalar ou mesmo
doméstico (Home Care). Equipado com as
melhores tecnologias para o segmento, inclusive com itens até então inovadoras para
maior praticidade ao operador e conforto
ao usuário.
Nós temos ainda o parceiro Italiano,
que cremos agora com uma maior estabilidade política e econômica do país sendo
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retomada, estamos acertando o momento
ideal para seu lançamento, que sem entrar
em conflito com esse produto lançado pela
Ortobras, vai atuar mais no segmento para
obesidade mórbida.
Voltando à Ortobras, a empresa, somando ao momento de grandes complicações
financeiras por qual passa, foi conosco convidada a prestar esclarecimentos, devido às
regulamentações e registros de seus produtos. Não me sinto credenciado em falar em
nome de uma outra empresa, mas assim
como descobri que diversas outras empresas
foram vítimas de uma campanha de terror e
intimidatória por parte de alguns, até então
chamados de fornecedores “parceiros”, que
usavam termos que se comprássemos dessa
ou daquela marca de produto poderíamos
sofrer retaliações, denúncias etc... muitos,
na preocupação com a segurança de seu
negócio cederam e buscaram novos fornecedores, e em alguns casos, quando foram
comprar um item: bingo ! Ouviram a célebre
frase: “Para eu te vender esse item, você
precisa comprar esse outro aqui”...
Demos as mãos para a Ortobras, assim como muitos outros lojistas fizeram o
mesmo, e sem deixar de respeitar qualquer
legislação, deixamos claro que são em momentos de dificuldade, que realmente mostramos quem verdadeiramente somos.
Assim, como pensamos que é o consumidor quem tem o direito de dar a última
palavra, também é o lojista que tem o direito
de escolher de quem vende e o que compra
de cada um dos fabricantes.
Buscamos aqui todas as informações legais, registros, certificadoras, empresas credenciadas e apoio jurídico para lidar com
essa situação. Nesse caminho, recebemos
outras visitas dos órgãos reguladores, assim
como outros colegas também, e vimos que
muito mais que uma preocupação com a
fluidez do mercado, o que se via era simplesmente o desejo de excluir a concorrência
por si só. Isso mostrou que nossa relevância
no mercado despertava a ira de outros, e
isso muito nos motivou em agir pelo certo
e reverter esse quadro.
E como conclusão, hoje podemos dizer
que temos a Ortobras, que até então, para
muitos estava fechada, falida, sem peças,

sem entregar cadeiras e tudo mais... aí... no
mercado, atuando, produzindo, comercializando.
Ainda que muito tenha que ser feito e
reconquistado, a empresa está aí, para quem
quiser ver. As cadeiras motorizadas estão aí,
com toda sua repercussão no mercado e
inclusive com modelos novos e respeitando
a liberdade de cada revendedor escolher a
marca com maior vantagem comercial e
financeira. É fato que o produto ainda é um
dos mais desejados pelo consumidor final
e indicado por vários profissionais formadores de opinião. Os elevadores verticais se
tornaram uma realidade e vem aí disputar
com outros concorrentes renomeados no
mercado. A Ortobras inclusive, foi eleita pelo
Prêmio Marca Brasil como a marca favorita
em cadeiras de rodas manuais. Todos os
questionamentos com autoridades de vigilância foram esclarecidos e seus processos
finalizados. E como revendedores, reforçamos que é muito importante termos uma
indústria local, nacional, forte e com condições de gerar empregos e produtos adequados ao nosso perfil, sem deixar de ver que
realmente temos que ter mesmo aberturas
para produtos importados. Tudo serve como
equilíbrio de mercado e até evita monopólios, como o que citei no início. Assim como
buscamos novos fornecedores para atender
nossa demanda, fizemos uma aliança com
um fornecedor local que entendeu ser um
novo nicho e mais um compromisso com
nosso perfil de público.
Nós sentimos que, assim como muitas
pessoas que estão nos lendo aqui, sofreram
alguns acidentes, ou tiveram cirurgias mal
sucedidas, ou são vítimas de lesões congênitas e outras tantas demandas abordadas
nesse segmento de PcD... e se superaram,
encontraram novos caminhos, métodos de
lidar com sua deficiência e os desafios no dia
a dia, posso dizer aqui da minha forma, que
passei por algo semelhante. Muitas portas
se fecharam para mim, inclusive por pessoas que tinha como amigos. Fui trapaceado
de forma covarde, perdi clientes, tive que
me apresentar juridicamente para provar
que era inocente. Meu principal fornecedor
mandando funcionários embora, clientes
sem receber cadeiras, fui chantageado para
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comprar pacotes de produtos. Sem contar
o momento econômico do país. Mas nada
é por acaso !
Me proibiram de comprar guindastes ?
Criamos um e temos boas respostas do
mercado. Me proibiram de comprar cadeiras
? Estamos desenvolvendo novos modelos,
que não nos permitiram comprar. Quiseram
nos proibir de vender nosso principal modelo
? Resolvemos a questão e já voltamos a ser
o líderes de mercado do segmento.
Somente para esse final de ano teremos
mais de 100 cadeiras para entrega imediata,
além de termos tido a honra de ver, essas mesmas cadeiras, que até então eram
“irregulares”, estarem presentes na entrada
da cerimônia de abertura de nossa Paralimpíada. Inclusive também a honra de ter
o nosso produto escolhido de última hora,
em substituição daquela mesma marca que
me disse que, para eu comprar uma coisa,
teria que levar outra também... o mundo dá
voltas...!!!
E principalmente... ver a empresa que
quis fazer a venda casada aqui conosco,
com outros amigos aliados desse segmento, que apesentou a denúncia no órgão
de vigilância contra a minha empresa –
dentre tantas outras que ela também denunciou - que gritou e esperneou com a
relações públicas da entidade de classe,
pois sentiu-se preterido em não ir em
numa delegação achando-se superior ou

melhor qualificado que minha pessoa.
Se portanto conhece a lei na hora de
denunciar uma empresa, essa mesma lei
não o ajudou a se salvar dos recursos da concorrência, que ofereceu produtos de maior
qualidade e menor valor ao mercado, ou
seja: perdeu o jogo aos 45’ do segundo tempo. Isso tudo sem contar no grande retorno
financeiro e de imagem, além da vitrine, e
a honra de colocar suas cadeiras de rodas
num evento com um significado tão especial
para nosso público. Todos esses adjetivos se
referem à mesma empresa e a mesma pessoa. De forma alguma desejo denegrir quem
quer que seja, até porque eu como pessoa
sempre acredito que a “fruta podre cai do
pé sozinha”. Pelo contrário, quero agradecer
todos os revendedores pelo Brasil que são
companheiros nessa batalha do dia a dia,
sofrem com nossos fornecedores, mas ao
mesmo tempo entende a dificuldade de
ser empresário, lojista ou fabricante nesse
país. A sazonalidade do mercado, os custos
cada vez mais altos, a concorrência desleal
e tudo mais.
Fica aqui minha consideração aos nossos
fabricantes que com todos os adjetivos estão
aí, ao nosso lado de verdade, e entendem
que é possível um mercado concorrencial,
porém mantendo valores éticos. À minha
família, que esteve sempre ao meu lado
nesses momentos de estresse. A Revista
Reação e Revista Incluir em nome de toda

equipe, que sempre
nos deu crédito,
confiança e espaço, seja nas publicidades - que eu
pago, não são
ganhas - em
meus artigos
ou qualquer
publicação. A
Abridef, que acreditou
em minha ideia e esteve comigo nessa feira
na Itália. E para todos os leitores e consumidores dessa revista, sejam aqueles que
consumem os produtos de minha empresa
ou mesmo aqueles que nem tem vínculo
com o tipo de produto que comercializo.
É fato que tenho uma atividade profissional e lucrativa, mas seja a feira da Itália, a
briga por produtos, condições comerciais e
todo nosso empenho é para também poder
oferecer o melhor do mercado, em valores
e mesmo em tecnologia, de forma que se
tornem mais acessíveis para a grande maioria da população e proporcione sua melhor
qualidade de vida. Agradeço o carinho, a leitura e toda atenção dispensada. E que relatos
como esse também possam ajudar a cada
um de vocês a lutarem pelo que acreditam,
pelo que acham justo, de forma amigável,
com parcerias, sempre agindo com lealdade,
da melhor forma. Os resultados virão, e sem
ser por acaso !!!

ECOSPORT.
A CONEXÃO ENTRE
VOCÊ E O SEU DESTINO.

TRANSMISSÃO
SEQUENCIAL
DE 6 VELOCIDADES

SYNC® COM APPLINK
E ASSISTENTE
DE EMERGÊNCIA

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

ASSISTENTE DE PARTIDA
EM RAMPAS

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

Na cidade, somos todos pedestres.
ABD-0010-16_Ecosport_Acessibilidade_23.0x27.7cm_01.indd 1

9/30/16 12:
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espaço aberto

por Alex Garcia

As reclamações estão
se multiplicando
estrondosamente !

A

migos e Amigas... As reclamações estão se multiplicando
estrondosamente com relação
aos déficits da LBI e muitas
destas pessoas me escrevem
para obter alguma opinião. E respondo:
“sempre as nossas Leis estarão em dúvida.
Sempre serão questionadas, e por quê ?
Porque todas elas estão na contramão do
desenvolvimento. Para entender o que é a
contramão do desenvolvimento tente responder esta pergunta: Como desenvolver a
Inclusão para todos sem observar as individualidades ? O desenvolvimento correto é
no sentido das partes para o todo e não ao
contrário. O ‘para todos’ na verdade seria
a soma das individualidades. Desta forma,
as Leis do Brasil estão na contramão do
desenvolvimento, pois elas ‘esquecem’ as
partes, esquecem as individualidades. Claro
! São as pessoas que fazem as Leis que tem
este ‘esquecimento’. Este esquecimento é
premeditado para então manter o poder e o
controle. Este esquecimento é premeditado
para manter a desigualdade, para manter os
privilégios e para manter o povo como gado”.
Eu já escrevi para os Deputados e Senadores assim:
Senhores e Senhoras !
Aqui escreve Alex Garcia - Pessoa Surdocega e Pessoa com Doença Rara. Recebi
a matéria - “Em vigor há 2 meses, Lei de
Inclusão pode ser ajustada” - que trata sobre
ajustes na Lei Brasileira de Inclusão, também
conhecida como Estatuto da Pessoa com

Deficiência, e desejo questionar – colaborar
– solicitar - sugerir:
1- A LBI não prescreve questões mais
pontuais. Existem Pessoas com Deficiência
extremamente específicas e a LBI poderá excluir (ou já excluiu) estas pessoas. Exemplo
são as Pessoas Surdocegas;
2- Foi destacado que a LBI está de acordo
com a Convenção. Não. A LBI não está em
total acordo com a Convenção justamente
pela inexistência de aspectos - normativas
legais específicas;
3- A Convenção em seu Artigo 24 que
trata do Direito à Educação prescreve a especificidade para as Pessoas Surdocegas:
Garantia de que a educação de pessoas,
em particular crianças cegas, surdocegas e
surdas, seja ministrada nas línguas e nos
modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que
favoreçam ao máximo seu desenvolvimento
acadêmico e social.
4- Destaco que em 2015 remeti para
assessores(as) do Sen. Romário um PL (rascunho) que eu mesmo escrevi para que
o Senador Romário e sua equipe analisassem. Neste PL descrevo as especificidades
e necessidades de uma Pessoa Surdocega.
Este PL (rascunho) poderia se tornar uma
Lei especifica para as Pessoas Surdocegas;
5- Até este momento nada recebi de resposta
dos assessores do Senador Romário com relação
ao PL (rascunho) por mim enviado;
6- Destaco que participei da elaboração
da Convenção como integrante da Liga In-

ternacional sobre Deficiência e do Projeto
Sul. Nós escrevemos sobre Surdocegueira
no Artigo 24 - Da Educação. Eu e meus
colegas da época (Pessoas Surdocegas de
vários países) demos grande atenção ao Art.
24, pois, ele descreve claramente a palavra
Surdocego;
7- Pode-se afirmar que a Surdocegueira já está no Brasil a mais de 50 anos, e
infelizmente o Desenvolvimento Pleno de
Pessoas Surdocegas praticamente inexiste.
É possível contar nos dedos o número de
Pessoas Surdocegas, que se desenvolvam
plenamente no Brasil.
8- Nós, Pessoas Surdocegas, necessitamos de uma Lei específica, uma Política
Nacional, semelhante ao amparo legal que
possuem as Pessoas com Transtorno do
Espectro Autista - LEI 12.764/2012
9- Atenção ! No Brasil o que mais destruiu e ainda destrói vidas de Pessoas com
Deficiência é a “Hierarquização do Ser Humano”, ou seja, algumas pessoas “valem”
mais do que outras, assim, as Pessoas com
Deficiência “mais frequentes e de menor
complexidade”, tem seus Direitos claramente
prescritos e mais acessíveis, porém, as Pessoas com Deficiência “menos frequentes e
de maior complexidade” continuam tendo
seus Direitos ignorados e altamente inacessíveis. Isso acontece na prática – todos
sabem - apesar das Leis destacarem “Para
Todos”. A “Hierarquização do Ser Humano”
foi um tema exaustivamente debatido no
âmbito da Liga Internacional sobre Deficiência e no Projeto Sul. E, justamente, afim
de combater a “hierarquização” que consta
no Art. 24 questão específicas sobre “Pessoa
Surdocega”.
Esperando que um dia o Brasil possa
observar à nós - Pessoas Surdocegas - também como Seres Humanos, por momento
me despeço, mantendo-me à disposição.
Alex Garcia - Pessoa Surdocega
Quando a verdade é evidente, os fatos
falam por si !

espaço aberto
Colegas... São estas coisas
que mandam as esperanças
para o fundo da cova (nem é
mais fundo do poço). Nesta
mensagem darei exemplos
recentes e argumentarei sobre esta questão:
1º exemplo: A deficiência
auditiva unilateral tramita lei
no Senado.
2º exemplo: Projeto reconhece pessoa com visão
monocular como deficiente.
Estes 2 exemplos servem
para desenvolver reflexões
sobre nossa realidade - das
Pessoas Surdocegas. As
Pessoas Surdocegas estão desde a década de 60
(para destacar uma data)
no Brasil em situação um
milhão de vezes pior que a
deficiência auditiva unilateral
e a pessoa com visão monocular e ainda nada temos !
Só Deus para confortar, mas,
será que Deus existe ?
Sou contra a deficiência
auditiva unilateral e a visão
monocular ?
Não... Não.... Sou favorável. Se a pessoa sente
as “barreiras” e estas estão
ligadas à sua condição então avante na conquista de
Direitos !
Mas então, qual é minha
contradição ?
A minha contradição
está no fato de que nossas
políticas são desenvolvidas,
“alcançam” e se “destinam”
amplamente, diretamente
e de forma mais efetiva às
pessoas de menor complexidade, as pessoas mais frequentes e para as pessoas
de maior complexidade, as
pessoas menos frequentes
resta a dor e sofrimento,
resta o “murro em ponta de
faca”, resta a eterna esperança (mas o corpo não é eterno), resta a exclusão. Ora,
todas as pessoas de maior
complexidade, as pessoas

menos frequentes, e suas famílias sabem disso que
acabo de escrever.
Assim escreveu Agatha Christie: “Quando a verdade é evidente, os fatos falam por si”. E é desta forma
que contesto nossas Leis supostamente Inclusivas e
Para Todos !

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

AIDS

faltam dados sobre incidência em pessoas com deficiência

N

ão existem campanhas
educativas e de prevenção, nem sequer dados
oficiais sobre a incidência
de AIDS no segmento de
PcD, o que poderia orientar políticas públicas em relação ao tema. O assunto foi
discutido em audiência no mês de agosto,
na Comissão de Defesa das Pessoas com
Deficiência, na Câmara Federal. “A gente
precisa de trabalho específico, mas também de trabalho transversalizado. Então,
precisamos que nas campanhas de HIV/
AIDS, pessoas com deficiência possam
ter lugar, que sejam visíveis nesse processo. Os jovens com deficiência que são
afetados pela AIDS não se veem, não se
reconhecem”, afirmou Kátia Edmundo,

diretora do Projeto Caminhos da Inclusão:
Sexualidade, Aids e Deficiências.
Uma das causas para essa situação é
que a sociedade, de maneira geral, não
está atenta à sexualidade das PcD. De
acordo com Stefany Dias da Silva, representante da Rede de Jovens de São Paulo:
“as pessoas acham que o jovem com deficiência não tem vida sexual ativa ou não é
capaz de ter uma vida sexual ativa. E não é
bem assim. O jovem com deficiência ama,
sente atração, sente tudo que um jovem
sem deficiência sente. A única diferença é
que ele tem limitações. Só isso”, lembra.
Segundo a deputada Erika Kokay

(PT-DF), autora do pedido para a realização da audiência, a carência de dados

epidemiológicos para saber quantas e
quem são as pessoas com deficiência que
convivem com o vírus da AIDS prejudica a
implantação de políticas públicas.
De acordo com a Agência Câmara de
Notícias, o representante do Ministério da
Saúde, Marcelo Freitas, admitiu a falta de
dados: “nós não temos ainda os números
de incidência nessa população. Esse é
um desafio no mundo todo. Agora, estamos criando linhas para conseguir saber
o número de novos casos em populações
específicas, pois achamos que aí teremos uma ideia melhor dos números aqui
no Brasil”, explicou. Ele destacou ainda
que, além de dados sobre a incidência
da AIDS entre pessoas com deficiência,
é importante também caracterizar o grau
de vulnerabilidade dessas pessoas. Dessa
forma, segundo ele, políticas públicas mais
eficientes poderão ser desenvolvidas.
A representante do Movimento das Cidadãs Positivas, Maria Aparecida Lemos,
informou que fez uma pesquisa empírica
e descobriu que a maioria dessas pessoas
não tem o hábito de usar preservativos. Ela
defendeu a inclusão de uma linguagem
específica para cada deficiência nas campanhas educativas. “Precisamos de políticas
que atendam a todos”, afirmou.
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mais eficiente

por Samara Del Monte

Do mundo das balas
para o mundo das
medalhas !

A

ntonio Leme, carinhosamente conhecido como
“Tó”, hoje com 48 anos, tem paralisia cerebral.
Nasceu na cidade de São Paulo/SP, mas mudou-se com 11 anos para Jacareí/SP.
Aprendeu a ler e a escrever com sua irmã,
desistindo de ir para a escola, porque as pessoas ficavam “zuando” com ele por ser cadeirante e por ter dificuldade para falar.
“Uma amiga deu a ideia de vender balas e salgadinhos
de porta em porta e como eu precisava de dinheiro, lá
fui eu”, conta Tó.
Até que um dia, em 2006, seu destino mudou quando uma
pessoa o viu na rua e apresentou a Bocha Paralímpica.
Jogando na categoria BC-3, destinada a pessoas com paralisia
cerebral grave, conquistou seu primeiro título paulista individual
e o primeiro brasileiro por duplas, em 2012. O segundo estadual
veio no ano seguinte, seguido pelo vice-nacional. Em 2014,
trouxe a primeira medalha de ouro para o Brasil em competições
internacionais e ganhou duas medalhas de bronze nos jogos
Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015.
Nas Paralímpiadas Rio 2016,
emocionou a todos conquistando o Ouro no final das duplas
mistas classe BC-3, juntamente com as atletas Evani Soares
e Evelyn de Oliveira. Primeiro

pódio brasileiro nessa categoria na história.
Desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros sendo
recebido com muito carinho por toda população de Jacareí/SP
e, posteriormente, em Guarujá/SP, por todos os colegas da
sua equipe da APBS - Associação Paradesportiva da Baixada
Santista. “Minha vida mudou completamente. Já acumulo 33
medalhas, sendo 6 de ouro. Agradeço muito a todos, principalmente, o apoio de meu irmão Fernando, que me acompanha
há 4 anos”, diz Leme.
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 Celise Melo (Celelê)

música e arte

Centro Comunitário Sta.
Clara de Ilhéus/BA
Associação Pró-Meninos
de Rua Brasil/Itália

O

Centro Comunitário Santa Clara surgiu há cerca
de 25 anos, por iniciativa do Padre Stefano
Cinti, frei italiano. Está
formalmente constituído há 12 anos na
cidade de Ilhéus/BA, já sob direção e
coordenação da Associação Pró-Meninos
de Rua Brasil/Itália. Frei Stefano Cinti e a
Irmã Chiara Ameglio, missionária italiana
que conhecei em Assisi (Itália), sentiram
que ali, apesar de todas as dificuldades,
poderia ser o berço para a construção de
um mundo melhor. Assim, com amigos e
padrinhos italianos, iniciaram o trabalho
do Centro Comunitário.
A proposta fundamental consiste na
criação de oportunidades que possibilitem à criança e ao adolescente sem
recursos e que vivem na marginalização construir uma identidade e um projeto de vida, tendo a educação em seu
sentido mais amplo: “EDUCAR PARA A VIDA É EDUCAR
PARA VENCER”.
O atendimento é gratuito, com educação e alimentação
para 130 alunos de 3 a 18 anos incompletos. O trabalho
para os pequeninos aplica-se nas disciplinas da educação
infantil; para os maiores, que já frequentam a escola normal,
ministram-se aulas com conteúdos mistos e reforço escolar.
O local oferece também aulas de violão com a professora
voluntária de música Tia Neide, aulas de flauta doce e artesanato com materiais recicláveis e a padaria.
Como o envolvimento das famílias está aquém do desejado, existem parcerias com a Secretaria de Assistência Social
e a Diocese de Ilhéus para estabelecer uma força-tarefa para
atuar com as famílias. O quadro de profissionais/colabora-

dores é composto por 8 pessoas e o diretor do Centro, o
professor Eliomário Neto.
Quando cheguei para me apresentar no Centro Comunitário Santa Clara, fui recepcionada com uma grande homenagem: todos cantando a minha música “Bom Dia, Boa
Tarde”, o que ficará marcado em meu coração.
O objetivo maior dessa associação é que todos possam
se desenvolver plenamente, com uma estrutura humana e
moral sólidas. Esse é o resultado final esperado e assim o
projeto segue, com esperança e fé !
Celise Melo (Celelê) é cantora,
compositora, musicoterapeuta, atriz,
educadora, 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
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ponto de vista

por Suely Carvalho de Sá Yanez

Procura-se uma Melancia!

P

odemos experimentar fechar os olhos no meio de
um terminal rodoviário e
tentar nos localizar. Podemos nos locomover sem
dificuldades no início, mas como em
toda relação social, em algum momento
precisaríamos de uma informação, um
contato com alguém... sermos vistos e
nos relacionar.
Como seria andar dentro de um terminal de ônibus sem conseguir enxergar
absolutamente nada? A única percepção
de ambiente seria a audição. Como sair
desse local e saber qual transporte pegar
até um bairro ? Onde seria a área de embarque para subir no veículo ou como
sair do desembarque ? Um desafio...
Dentre muitas dificuldades em acessibilidade em meios de transporte, uma
situação me chamou a atenção... Um
caso, dos muitos que acontecem.
Uma pessoa já conhecida, cantora,
compositora e atriz - Sara Bentes - perdeu a visão há 6 anos e se mudou
há um ano para o centro do Rio de
Janeiro/RJ. Ela não conhece tão bem
o terminal carioca e seu entorno, mas
sempre encontra problemas recorrentes
pela frente.
Não raro, as pessoas descem rapidamente do ônibus, correm para o resgate
da bagagem e não se importam se ela
precisa de alguma ajuda. O motorista
nem sempre estaciona na mesma plataforma do desembarque, o que dificulta
o reconhecimento do caminho e funcionários de apoio não ficam no local. No
meio da viagem interestadual, o motorista anuncia a parada para um lanche.
Sai rapidamente, os passageiros passam
na frente e dificilmente oferecem ajuda.
Seria medo, reserva, timidez, egoísmo ?
E no desembarque, no ponto final,
o motorista desceu, todos desceram
e nenhum passageiro ficou. Todos sumiram. “Quando desci do ônibus, já

não havia mais ninguém, apenas passos
apressados. Andei para qualquer lado na
plataforma até que alguém apareceu”,
conta Sara.
Segundo a moça, muitas vezes a
sensação é de invisibilidade. “Será que
estou invisível ? Preciso ser vista ! Bengala não está sendo suficiente”, relata.
Depois de tantas vezes nessa situação, ela pensa na necessidade de ter
uma melancia inflável para colocar em
seu pescoço e diz: “com uma melancia
fica mais fácil ser vista” (risos).
O que levaria uma pessoa a não ajudar ? O que levaria a ajudar ? Desinformação ? Pressa ? Medo ? Preconceito ?
Passividade ? Egoísmo ?
Quando verificamos a era das redes
sociais, da internet desenfreada, do fone
de ouvido ouvindo música ou simplesmente nada (para não ser incomodado), é preocupante pessoas cada vez
mais isoladas do meio social, voltadas
para outro mundo sem ser o real. Nisso,
quem está ao lado, um ser real, passa a
não existir, quando na realidade a pessoa que se encontra internada (viciada)
na internet é que não está vivendo no
mundo real.
A iniciativa, a solidariedade, o colocar-

-se no lugar do outro e perceber o que
está ao redor, muitas vezes estão sendo
sucumbidos pela tela do egocentrismo.
Com isso, quem está do lado não importa ou não é a prioridade. Com isso, a
pressa também aumenta a urgência de
se economizar uns 5 minutos de uma
ajuda em que supostamente se perderia
um tempo “imenso” ao conduzir uma
pessoa até um local conhecido.
Qual seria a solução prática pra isso ?
Além de tecnologias, políticas públicas, o que seria efetivamente importante e prático para hoje - e amanhã ?
Educação, informação, exemplos, solidariedade, sensibilização, conscientização, alertas... o “se colocar no lugar do
outro”, respeito, amor... Essas práticas
atravessam tempos e épocas, e sempre
se fazem necessárias.
Vamos prosseguir nesse caminho ?
Ou vamos precisar comprar melancias ?
Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional
especializada em Orientação
e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua
na área de reabilitação e
Consultoria.
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por Luciene Gomes

E

Quebrar a perna
e não sentir…

sse artigo foge um pouco dos
temas que costumo abordar,
mas o motivo é “nobre”...
Quebrei a tíbia. E isso quer
dizer o quê ? Há mais de
um mês estou praticamente sem sair
da cama. Sei que quando falo “fraturei
a tíbia”, algumas pessoas devem se perguntar: mas como alguém que é tetraplégica quebra a tíbia sem cair ? E ficava ainda
pior com a minha resumida explicação:
“bati o pé na mesa”.
Vou tentar explicar. Meus movimentos
são bem limitados e, por passar horas
sentada, ter uma úlcera por pressão não
é difícil. Só quem já passou por isso sabe
o quanto a recuperação é lenta, muitas
vezes solitária e, para quem não sabe, a
infecção pode ser fatal. Já fui acometida
por ela algumas vezes e, para evitá-la,
devo aliviar a pressão dos lugares onde
seu aparecimento é mais propício, como
por exemplo o glúteo. Para isso, uma
das formas que encontrei é pedir para
alguém colocar minhas pernas para frente
do apoio dos pés da cadeira de rodas.
E assim foi feito em uma terça-feira no
trabalho. Só tem um probleminha: eu
esqueci disso e sai andando pelo prédio.
O relato em seguida são suposições
quase certas do que houve, já que não
enxergo necessariamente meus pés e
não sou sensível à dor em grande parte
do meu corpo. Como precisei ir até a
biblioteca, parei a cadeira perto de uma
mesa, falei o que tinha de falar e, quando
virei a cadeira, que tem a força do motor, o meu o pé deve ter ficado preso na
mesa. Na hora ouvi um barulho que era
meu osso quebrando por rotação mas, de
verdade, não dei muita atenção, apenas
chamei as meninas para perguntar o que
houve, e elas entenderam que a cadeira

havia batido na mesa e feito barulho.
Me avisaram que meu pé estava fora do
apoio e, como sempre, me ajudaram colocando no lugar.
Continuei meu dia normalmente, andei pelas ruas esburacadas, minha mãe
me movimentou normalmente até que
no dia seguinte, quando mexeu no meu
pé ouviu um barulho estranho, parecia
que algo estava quebrando. Ela percebeu
um inchaço na perna e o endurecimento da panturrilha direita. Dei tão pouca
importância à batida e achei que fosse
uma possível trombose, quadro clínico
comum para quem não se movimenta.
Fiquei assustada e fui ao médico no pronto atendimento do plano de saúde e ele
movimentou minha perna, meu pé e só
indicou repouso pelo resto do dia e à noite
para que o inchaço diminuísse.
Minha vida prosseguiu normalmente
na quinta-feira, coloquei até uma meia
elástica, bota, rua, trabalho, pé para cima
no trabalho, volta para casa e perna e pé
continuaram estranhos. Na sexta resolvi

procurar um hospital público, cujo ortopedista de plantão, após olhar o Raio X, ficou
incrédulo com a fratura, que foi agravada
pela osteoporose, também comum em
pessoas tetraplégicas. Só nesse momento achei que a batida da mesa
não tinha sido da cadeira e sim, da
minha perna.
Fui encaminhada para outro hospital
e o médico preferiu não me operar.
Optou por colocar até meu joelho
uma tala bem almofadada na parte interna, sem fechar toda a circunferência
da perna inchada. Infelizmente, quando
tiraram o gesso para o primeiro Raio X
pós-imobilização, havia uma necrose no
calcanhar. Já melhorou, mas ainda está
ulcerado, a tala foi substituída por uma
bota imobilizadora antes do previsto, mas
estamos indo bem.
Coisas boas também têm acontecido.
Como estou afastada do trabalho (que
gosto tanto), posso dedicar meu tempo ao
doutorado (que amo) ! Amigos queridos
vêm sempre para conversar, ajudar, comer
e beber um pouquinho. Estou conseguindo ler livros que não estão relacionados
a assuntos do trabalho ou dos meus estudos e enfim, estou planejando minha
viagem de férias, portanto essa perna tem
que estar boa até o final de novembro !
Logo estarei dirigindo meu “carrinho” com
cuidado redobrado. Mas isso é assunto
para o próximo artigo…

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e urbanista. Doutoranda em Terapia
Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) nas áreas de
Acessibilidade e Desenho
Universal. Docente do SENAC São Carlos na área de Arquitetura e Design.
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Fotos: Kica de Castro – Texto: Adriana Buzelin

Caminho Acessível

A

Gol Linhas Aéreas promoveu um encontro, dia 27 de
setembro, no Aeroporto de
Congonhas na capital paulista, onde foram convidadas
várias pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e representantes da mídia do
universo da inclusão para testar o seu mais
novo projeto chamado Caminho Acessível.
As colunistas da Revista Reação, Adriana Buzelin – também editora chefe da
Revista Digital Tendência Inclusiva – e a
fotógrafa Kica de Castro – também diretora do Programa Viver Eficiente – foram
convidadas para representar este projeto
que com simplicidade e inteligência, visa
proporcionar, com pioneirismo, a acessibilidade tão esperada por uma grande parte
da população, também consumidora, que
sempre luta por acessibilidade e conforto
em suas viagens aéreas.
A empresa já disponibilizou seus primeiros equipamentos para os aeroportos de
Congonhas em São Paulo/SP e Santos
Drumont no Rio de Janeiro/RJ, acreditando
atender, em curto espaço de tempo, todos
os aeroportos do Brasil. Testes reais foram
feitos nesses mesmos aeroportos, desde
agosto de 2016, aproveitando os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
Denominada “Caminho Acessível” a
rampa móvel com inclinação ideal para

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, não necessita de motores para ser
acionada, permitindo acesso fácil e seguro
a todos os passageiros, inclusive aqueles
que empurram carrinhos de bebês. Com
sua iluminação via solar, atende os cuidados essenciais com o meio ambiente,
mantendo recarregada suas baterias por
24 horas. Tudo bem pensado, a rampa
Caminho Acessível é prática, móvel e segura, além de proteger os passageiros do
sol e da chuva.
Em clima de muito entusiasmo e alegria, o presidente da Gol Linhas Aéreas
Paulo Kakinoff e Sérgio Quito, diretor de
Operações da empresa, receberam todos
os convidados.
Para Adriana Buzelin que foi à São Paulo
mesmo em plena campanha eleitoral para
vereadora pelo município de Belo Horizonte/MG, relata o grande prazer que sentiu
a receber o convite para representar este
projeto inovador, que não só gera acessibilidade com liberdade de ir e vir, como
também a tão esperada inclusão. Para
Adriana, que é tetraplégica, a Gol Linhas
Aéreas inicia um legado de respeito a todo
cidadão, proporcionando acessibilidade às
aeronaves, pois além do projeto possuir
rampas com inclinações ideais, corrimão
para segurança de seus usuários, também
disponibilizou um grande espaço dentro da

aeronave, onde cadeiras de rodas pode se
movimentar com tranquilidade facilitando
a transferência para poltronas.
Pensando em respeito, não há como deixar de lembrar do episódio da empresária
Katya Hemelrijk da Silva, que é cadeirante,
e que foi impossibilitada de ter acesso ao
interior da aeronave da companhia, e acabou subindo arrastada as escadas.
Para Katya: “hoje foi um dia de muito
orgulho ! Dia que vai ficar marcado positivamente na história de pessoas como eu, que
amam curtir a vida e lutam por condições
iguais... Às vezes a vida nos surpreende e
nos apresenta a possibilidade de fazer diferente. Foi assim.... faz um pouco mais de
um ano e meio que tive uma experiência
oposta à de hoje e confesso que valeu cada
momento, só por ter tido a oportunidade
de vivenciar este momento de conquista.
Viva a liberdade, autonomia e felicidade
de ver que aos pouquinhos vamos conquistando nosso espaço ! “, finaliza feliz a
empresária com deficiência.
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Recife/PE lança programa
de turismo acessível

O

lha ! Recife Inclusivo” é
a nova ação da Prefeitura
que tem o objetivo de aumentar a procura por roteiros turísticos na cidade.
O primeiro passeio foi em 27 de agosto
último para a Oficina Brennand, no bairro
histórico da Várzea, local onde se pode
conhecer o trabalho do ceramista Francisco Brennand, e que ainda tem como
atrativo uma parte remanescente da Mata
Atlântica e as águas do rio Capibaribe.
Desde 2003 é desenvolvido o programa “Olha! Recife”, que oferece passeios
gratuitos a pé, de bicicleta, de ônibus e
de catamarã. A ideia agora é aumentar
a procura por parte de pessoas com deficiência, considerada pequena, mesmo
nos roteiros que já eram acessíveis. Os
passeios são oferecidos nos finais de semana e mudam a cada saída.
A ideia é que os participantes conheçam melhor a cidade onde vivem, seus
atrativos, espaços públicos e histórias. Pelo
menos 100 temas já foram explorados,
como as influências holandesas na paisagem, a herança barroca, as pontes do
Recife/PE, as histórias da Avenida Rosa e

Silva e da Avenida Boa Viagem, o Morro
da Conceição, o Jardim do Baobá, entre
muitos outros.
A pasta de Turismo e Lazer do Recife/PE
conta com uma Gerência de Projetos
Especiais, subordinada à Gerência Geral
de Desenvolvimento Turístico, que é comandada por um cego, especialista em
acessibilidade e inclusão, Manuel Aguiar.
“É ele que possibilita que a gestão en-

xergue melhor as necessidades específicas desse público no que diz respeito ao
turismo e ao lazer”, explica o secretário
Camilo Simões. “Desde que cheguei na
Secretaria de Turismo, em 2015, vi que
os passeios do Olha! Recife, um projeto
muito feliz em sua proposta e execução,
não tinham a infraestrutura adequada para
que as pessoas que usam cadeira de rodas, muletas, as pessoas cegas e surdas
ou as pessoas com diferença intelectual
pudessem partilhar
dessa experiência,
com autonomia e
segurança. A partir
dali, já começamos
a estruturar uma
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operação inclusiva, com o objetivo de criar cultura”, conta Aguiar.
Para ele, além de dar chance a um público em geral negligenciado, o objetivo também é provocar os locais e atrativos da cidade sobre a necessidade
e a importância de se prepararem melhor para receber bem esse público.
“O programa tem ainda uma função provocativa e pedagógica. Queremos
estimular que equipamentos culturais, atrativos e receptivos de uma maneira
geral, convivam com as diferenças para que possam perceber e reconhecer
suas próprias deficiências: o que precisam fazer ou deixar de fazer para que
todos sejam recebidos com igualdade de condições”, afirma o especialista.
Foram capacitadas 586 pessoas, entre servidores da Secretaria e da Escola
de Governo da Prefeitura do Recife; guias de turismo; gestores, agentes da
Polícia Federal e demais funcionários do Aeroporto; além de funcionários do
Cais do Sertão. Aconteceram também mais de 10 oficinas sobre respeito e
qualidade no atendimento a essas pessoas.
De acordo com o secretário, os roteiros são estruturados para assegurar
aprendizado e descobertas prazerosas sobre a cidade e as histórias que ela
tem para contar. “A preocupação com a adequação dos roteiros ao público
pauta desde a definição dos temas que serão abordados à infraestrutura que os
equipamentos que serão visitados oferecem à pessoa com deficiência”, garante.
“Por se tratar de uma política pública de oferta regular de alternativas gratuitas e estruturadas de lazer, o projeto oferece mais que uma programação
diferente ou uma meia dúzia de conteúdos sobre o Recife/PE. Assegura
cidadania, pertencimento e visibilidade para pessoas com deficiência, que são
uma parcela expressiva da população recifense. Além de contemplar turistas
cegos, cadeirantes, surdos ou com qualquer outra deficiência, que são um
público cada vez mais estratégico e volumoso para os serviços turísticos de
uma forma geral”, define Simões.
Aguiar está entusiasmado com a receptividade dos participantes: “Quando
acaba o passeio, as pessoas já querem se inscrever no próximo. Nossa preocupação agora é garantir não só quantidade, mas diversidade de público.
Queremos mobilizar novas pessoas sempre”.
Entre as vagas ofertadas, cada inscrito pode levar um acompanhante. São
oferecidas, a cada saída, 37 vagas: 29 em um micro-ônibus e 8 em duas
vans adaptadas. Além de guias de turismo, os passeios contam com um
intérprete de Libras e um audiodescritor para possibilitar que o conteúdo
oferecido seja visto, sentido, assimilado e vivenciado por todos.
Os roteiros duram, em média, quatro horas. Os passeios acontecem aos
sábados, em datas previamente anunciadas, e saem sempre do mesmo
local: na lateral da Praça do Derby.
Os temas e datas são divulgados no site: www.olharecife.com.br.

A Prefeitura do Recife/PE afirma que retomou o trabalho de elaboração do Plano de
Mobilidade em 2014, a partir da criação de
uma equipe formada exclusivamente para esse
fim, sob a coordenação do Instituto da Cidade
Pelópidas Silveira, órgão de planejamento urbano. A elaboração do Plano estabeleceu como
prioridades o transporte público, o pedestre e
o ciclista. Nesse âmbito, o secretário afirma que
as diretrizes para a acessibilidade estão sendo
estudadas e estarão contempladas. Diversas
etapas do estudo já foram concluídas e a previsão é que o documento siga para aprovação
da Câmara de Vereadores até o fim deste ano.
“Do ponto de vista do turismo, estamos justamente fazendo esse diagnóstico agora. Estão
sendo visitados 140 hotéis, museus, parques e
restaurantes, para verificar até que ponto cada
um desses equipamentos está pronto para receber e atender adequadamente esse público,
cada vez mais estratégico para o mercado de
turismo no mundo inteiro. Para sanar as falhas
apontadas pelo diagnóstico, os equipamentos
serão assistidos com capacitações e orientações técnicas”, explica Simões.
Além disso, também para assegurar o pleno
exercício de cidadania e acesso a lazer e saúde
a cadeirantes e cegos, foi adaptada a Academia Recife no Ibura, que ganhou piso tátil,
espaçamento planejado para o livre trânsito
de cadeirantes entre os equipamentos e teve
seu regulamento disponibilizado em Braile. A
academia, com equipamentos em aço inox, é
gratuita. Funciona de segunda-feira a sexta-feira,
das 5h30 às 11h30 e das 14h às 21h, e aos
sábados, das 5h30 às 12h30.
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por Maria da Conceição Monteiro e Maria de Fátima Monteiro da Silva
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Turismo acessível e
Lei Brasileira de Inclusão

A

Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência
Nº 13.146/15 vem fortalecer legislações anteriores
e impacta toda a cadeia produtiva do turismo.
As agências de viagem, via de regra, são o primeiro contato para quem pretende viajar. Além
dos cuidados na acessibilidade de seus serviços, cabe também
um cuidado com os serviços prestados nos destinos referentes
à hospedagem, transporte, receptivos, e demais serviços que
completam a cadeia. Todos eles são afetados pela lei.
A premissa é: a pessoa com deficiência é um turista como
qualquer outro e deve ter seus direitos respeitados e facilidades
na hora de viajar. O agente deverá estar preparado para atender
seus clientes e ciente da necessidade de pesquisar e informar
com antecedência seus fornecedores de serviços de transporte,
hospedagem, roteiros turísticos etc, sobre necessidades específicas de seu cliente para garantir a satisfação na viagem.
Importante ressaltar que a lei está destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando
à sua inclusão social e cidadania, a também contempla as pessoas com mobilidade reduzida. Estamos falando de 23,9 % da
população brasileira, o equivalente a 45,6 milhões de pessoas,
tem algum tipo de deficiência e que este público, em geral, viaja
acompanhado. Além disso, o país tem 25 milhões de pessoas
obesas e 14 milhões de pessoas idosas, sem deficiência, totalizando um mercado potencial de 84 milhões de pessoas.
Vale a reflexão sobre o número de potenciais consumidores
que com serviços acessíveis poderão impactar economicamente
o mercado do turismo. A lei prevê a obrigatoriedade de reserva
de assentos em teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios e
outros locais similares, em áreas com boa visibilidade e de acordo
com a capacidade de lotação.
Legislações anteriores já previam a reserva de 2 % de vagas de
estacionamento para pessoas com deficiência, mas o novo texto ga-

rante que haja no mínimo uma vaga em estacionamentos menores.
Hotéis e pousadas devem garantir 10 % dos dormitórios acessíveis. Rampas de acesso, vagas reservadas, sinalização adaptada,
corrimão e piso antiderrapante são alguns exemplos de recursos
que favorecem a Acessibilidade, direito fundamental das pessoas
com deficiência, seja ela permanente ou temporária. A acessibilidade, em todas as suas dimensões, é essencial para que o viajante
seja bem recebido e atendido em qualquer destino escolhido.
A LBI - Lei Nº 13.146/15, garante novos direitos e punições
mais severas para infratores e fixa pena de prisão para quem
discriminar pessoas com deficiência, entre outras questões. A lei
estabelece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil
da pessoa. É crime o ato da discriminação.
Seguem alguns dos temas abordados pela lei:
Da igualdade e da não discriminação
Art. 4º - Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma
espécie de discriminação.
§ 1º - Considera-se discriminação em razão da deficiência toda
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão,
que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular
o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
Art. 8º - É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e
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à maternidade, à alimentação, à habitação,
à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade,
à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer,
à informação, à comunicação, aos avanços
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao
respeito, à liberdade, à convivência familiar
e comunitária, entre outros decorrentes da
Constituição Federal, da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo e das leis e de
outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Seção Única - Do atendimento
prioritário
Art. 9º - A pessoa com deficiência tem
direito a receber atendimento prioritário,
sobretudo com a finalidade de: I – proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II – atendimento em todas as instituições
e serviços de atendimento ao público; III
– disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam
atendimento em igualdade de condições
com as demais pessoas; IV – disponibilização de pontos de parada, estações e
terminais acessíveis de transporte coletivo
de passageiros e garantia de segurança no
embarque e no desembarque; V – acesso
a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;
Do acesso à informação e à comunicação
Art. 63 - É obrigatória a acessibilidade
nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial
no País ou por órgãos de governo, para uso
da pessoa com deficiência, garantindo-lhe
acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de
acessibilidade adotadas internacionalmente. § 1o Os sítios devem conter símbolo
de acessibilidade em destaque.
Do direito à cultura, ao esporte, ao
turismo e ao lazer

Art. 42 - A pessoa com deficiência tem
direito à cultura, ao esporte, ao turismo e
ao lazer em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso a bens culturais em formato
acessível; II – a programas de televisão,
cinema, teatro e outras atividades culturais
e desportivas em formato acessível; e III
– a monumentos e locais de importância
cultural e a espaços que ofereçam serviços
ou eventos culturais e esportivos.
Do direito à educação
XIV – inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com
deficiência nos respectivos campos de conhecimento.
Destacamos que neste quesito, a academia deve ter uma participação ativa; contribuindo para a inserção de conteúdos
relacionados à acessibilidade e inclusão nas
disciplinas de cursos técnicos e de graduação, capacitando professores, formadores
de futuros profissionais para o turismo acessível e acessibilidade.
Cabe ressaltar que há um total desconhecimento por parte dos profissionais da
cadeia produtiva dos significados de acessibilidade, barreiras, adaptações razoáveis e
outros termos utilizados na lei, também não

há um olhar para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como consumidores. Há muitos mitos que precisam ser
esclarecidos. Devemos fomentar o olhar
voltado para o turismo acessível, levando-se em conta o potencial de 84 milhões
de pessoas, entre os quais uma demanda
expressiva de clientes que gostariam de
viajar desfrutando de um direito básico
que é a acessibilidade, ou seja, autonomia
com segurança.
Para suprir as necessidades e qualificar
o atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, agências de
viagens especializadas em turismo acessível, deverão incentivar o desenvolvimento
dos profissionais da cadeia produtiva do
turismo na formatação de produtos para
destinos acessíveis, e ou adequar destinos
não acessíveis.

Maria da Conceição
Monteiro é Especialista
em Acessibilidade e Ações
Inclusivas – Consultora da
Accessible Tour.

Maria de Fátima Monteiro da Silva é Diretora
da Accessible Tour – Agência de Turismo especializada em turismo acessível.
Site:
www.accessibletour.com.br
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por Wiliam Machado

Mobilidade urbana,
acessibilidade e turismo
inclusivo no continente europeu

N

o mês agosto do corrente ano, partimos em trio,
eu, meu cuidador pessoal Antônio Fernandes,
e um dos meus irmãos
carnais, Maucos Machado, rumo a mais
uma experiência no continente europeu.
A viagem tinha objetivos de cunho profissional e propósitos diagnósticos das
condições de acessibilidade e mobilidade urbana das cidades visitadas, para
mais tarde compartilhar com pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida.
Uma forma de contribuir com informações pontuais, abrindo caminhos para
o turismo de pessoas com deficiência,
poupando-lhes maiores desgastes diante de hotéis e ambientes sem acessibilidade.
Os aspectos profissionais da viagem
tiveram como objeto visita às dependências da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), Portugal, seus
docentes e pesquisadores, suas salas

de aulas e laboratórios, cuidadosa e
fraternalmente apresentados pela sua
Vice-presidente, a Profª Drª Maria Manuela Martins. Evento denominado ENCONTRO DE VERÃO, promovido pela
ESEP - Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro e pela Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação,
com solene desfecho realizando pela
Conferência que proferi sobre o tema
“INTEGRAÇÃO E CIDADANIA: Uma análise do ambiente na primeira pessoa”,
dia 22 de agosto, em consonância com
os artigos da Convenção das Nações
Unidas sobre Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Na sequência da programação tivemos oportunidade de visitar, dia 23 de
agosto, o Centro de Reabilitação do
Norte - Valadares Vila Nova de Gaia,
Portugal, unidade de excelência, inovação tecnológica, pesquisa, e inclusão no
esporte paraolímpico para usuários dos
programas de reabilitação física ofereci-

dos pela instituição pública. Uma clara
demonstração de que é possível que o
poder público disponibilize serviços de
boa qualidade para a comunidade, inclusive, que seus profissionais assumam
que a reabilitação não se esgota com
procedimentos terapêuticos tradicionais,
podendo avançar em áreas compatíveis
com as perspectivas inclusivas dos seus
beneficiários.
No dia 24 de agosto, visitamos o Serviço de Reabilitação do Centro Hospitalar
São João, em Valongo, outra cidade da
Região Metropolitana do Porto, Portugal,
no qual os pacientes com lesão neurológica incapacitante recebem diagnóstico
com indicação de intervenções precoces para reabilitação física, enquanto
estiverem internados no hospital e dependendo de condições estáveis para a
alta. O que nos remeteu ao disposto na
Portaria Nº 793/2012, do Ministério da
Saúde do Brasil, que implantou a Rede
de Cuidados da Pessoa com Deficiência,
como política pública voltada para que
os cidadãos brasileiros que precisem
de reabilitação não mais fiquem perdidos sem saber onde, quando e em
que condições devem se apresentar
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para ter atendidas suas necessidades
de cuidados de longo prazo.
Quanto aos aspectos turísticos da
viagem, detectamos nas grandes cidades europeias que visitamos neste
ano: Roma, Florença, Milão, Londres
e Porto, muita preocupação quanto à
preservação do patrimônio histórico da
humanidade, porém, menos destaque
para inclusão da diversidade da condição humana. Nas suas áreas mais
centrais, a mobilidade urbana não é
propícia à locomoção de pessoas com
mobilidade reduzida ou cadeirantes. A
pavimentação das ruas estreitas feita
a base de blocos irregulares de pedra,
suas calçadas também pavimentadas
sem padrão linear, tornam o trânsito
difícil e desafiante para pessoas com
esse perfil.
Da mesma forma irregulares os pisos
das calçadas, nas demais partes dessas
cidades. As guias de acesso calçada/
pista de rolamento, com estrutura desnivelada, mal conservadas, similares ao
das grandes cidades brasileiras. Ponto
positivo e destaque inclusivo para elementos relativos aos meios de transporte, plenamente acessíveis para cadeirantes, em particular a assistência especial
oferecida gratuitamente nas estações
da rede férrea, aeroportos, e veículos

utilizados pelas empresas do City Tour.
Destoando dos demais princípios do
transporte e mobilidade urbana acessível, não poderia deixar de registrar
minha surpresa ao constatar indisponibilidade do transporte para cadeirantes
no sistema de ônibus de Milão, quando se precisa chegar ao seu aeroporto
internacional Malpensa, um dos três
aeroportos internacionais da região.
Menos pior ficou, pois optamos pelo
transporte de trem, absolutamente
acessível, confortável, prazeroso. O que
mais nos surpreendeu, como nos dois
anos anteriores, 2014 e 2015, foi a falta
de bom senso dos gestores da rede hoteleira, particularmente, no referente ao
planejamento dos ambientes, móveis e
utensílios dos quartos, variando entre
muito espaçosos e de pouco espaço
para manobras em cadeira de rodas. Os
espaços internos dos banheiros, casa
de banho ou toilet, muito deficitários,
inadequados aos indispensáveis movimentos entre a bacia sanitária e área
para banho de aspersão.
Muitos hotéis exageram no luxo e
improvisam bancos móveis para que
a pessoa sente sem segurança para
ser banhada, o que seria mais fácil e
de reduzido risco de quedas, caso optassem pela cadeira de banho, equipa-

mento amplamente disponível nas lojas
de material hospitalar daqueles países,
mas informam desconhecer, desculpa
com ares de mera conveniência. Os
bancos fixos também resolvem desde
que instalados de forma segura e com
espaço suficiente para que a pessoa
possa sentar e se levantar com ajuda
dos cuidadores.
Cabe destacar o brilhante exemplo das
estações da rede férrea italiana, nas quais
o cadeirante encontra banheiros acessíveis e com amplo espaço para manobras,
banco fixo e duchas para banho instalados adequadamente, além de pias com
instalações adequadas às necessidades
de higiene oral, lavagem das mãos etc.
É importante destacar que embora signatários da Convenção da ONU sobre Direitos
da PcD, maioria dos países da Europa não a
sancionou, tampouco dispõe de normas antropométricas, como a NBR 9050 da ABNT,
parâmetros de acessibilidade vigorantes
no Brasil. Viram como tiramos onda nesse
aspecto ?
Wiliam Machado é
cadeirante, professor RN,
MsN, Ph.D na Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro
E-mail:
wilmachado@uol.com.br
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Estação de trem da
CPTM fica mais acessível

A

Estação de Poá/SP, município da Grande São Paulo
servido pela Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), inaugurou
no final de agosto alguns recursos para
melhorar a acessibilidade de pessoas
com deficiência ou com dificuldade de
locomoção, além de grávidas e idosos.
Por lá, passam diariamente cerca de 10
mil usuários. O local faz parte da linha
11 - Coral (Luz – Estudantes). A reforma
total da estação, que incluiu várias outras
modificações, custou cerca de R$ 20 milhões e incluiu diversos aspectos relativos
à acessibilidade, como quatro elevadores
e duas escadas rolantes, além de banheiros públicos comuns e exclusivos para
pessoas com deficiência. As entradas da
estação e as plataformas também foram
modernizadas. As rampas de acesso contam com novo piso e as laterais foram
fechadas com placas de aço inoxidável e
ganharam corrimãos central e lateral. As
plataformas de embarque foram revestidas com granito e receberam faixa de
segurança com ladrilho hidráulico, além
de rota tátil para auxiliar o deslocamento
de pessoas com deficiência visual.

A CPTM não tem todas as estações
acessíveis. Algumas são, inclusive, muito
antigas, quando não havia regras a serem
cumpridas nesse sentido nas edificações.
Das 92 estações existentes na rede, 47
já foram adequadas de acordo com as
normas de acessibilidade vigentes. Desde agosto de 2015, outras duas estações
acessíveis foram entregues à população:
Ferraz de Vasconcelos/SP e Suzano/SP,
também na Linha 11-Coral. O investimento nestas 3 estações foi da ordem de RS
108 milhões.
No momento, outras 3 estações estão
em obras: Jardim Belval, Jardim Silveira e
Quitaúna, na Linha 8-Diamante, com um
custo de mais de R$ 100 milhões de investimento. As intervenções contemplam
a implantação de itens de acessibilidade,
como elevadores, rampas, pisos podotáteis e mapas em braile, além de sanitários
exclusivos.
A CPTM inseriu no PAC da Mobilidade,
projeto do Governo Federal, a reforma
de 18 estações. Neste ano, a Companhia
protocolou pedido para alterar a lista do
programa de modernização de estações
do PAC junto ao Ministério das Cidades
para elevar o número de 18 para 40 es-

tações a serem atendidas com melhorias. Aguarda-se uma resposta para que
a companhia inicie as tratativas com a
Caixa Econômica Federal para começar
o processo de contratação das empresas
que executarão as obras.

por Dudé

Rock e Cidadania

N

ossa luta envolve um leque de possibilidades
muito maior do que certas
visões restritas conseguem
enxergar, ainda mais quando tratamos do quesito cultura, sempre
tão negligenciado neste País. Foi a partir
da necessidade de acesso à cultura que
nasceu o movimento “Rock e Cidadania”.
Há anos, o Brasil carece de uma qualidade padrão no que se refere a acessibilidade em shows, bares e casas noturnas.
Apesar dos avanços legislativos através
da Lei Nacional de Acessibilidade e, mais
recentemente, da LBI, estamos muito distantes do ideal. E não é necessário ser
nenhum expert no assunto para constatar
isso. Falta fiscalização, falta conhecimento,
falta informação e blá, blá, blá.... As velhas
e boas retóricas óbvias que geram centenas
de textões nas redes sociais e pouca, ou
quase nenhuma, atitude de fato.
Há cerca de três meses, conheci uma
blogueira chamada Nicole Somera. Para
ela, a acessibilidade nos shows e afins se
tornou um ponto de honra de tal forma,
que a nossa ativista chegou a criar um blog
especificamente para tratar do assunto. Mas
a Nicole foi um pouco além da choradeira

típica que não leva a lugar nenhum: sua
perspicácia foi direcionada para, antes de
qualquer coisa, agregar pessoas em torno
de um mesmo assunto e encontrar soluções através da troca de ideias e sugestões.
É claro que isso jamais substituiria a
importância e o peso das leis, mas ao
trabalhar com uma forma revigorada de
consciência, Nicole chamou a atenção para
o fato de que leis sozinhas não passam
de meros parágrafos escritos numa folha
de papel. Até para a eficácia das leis é
necessário não cair no comodismo. E foi
metendo a mão na massa, entrando em
contato com produtoras, fã-clubes e até
algumas bandas, que a Nicole concluiu
o que muitos resmungões virtuais estão
carecas de saber: muito dos critérios de
acessibilidade não são cumpridos por pura
falta de informação.
Eu sei, muitos vão esbravejar que vivemos na “Era da Informação”, que é só buscar na Internet, que esse povo é preguiçoso
e.... Eita, lá vamos nós ! Só que ninguém
parou para pensar que criamos as leis de
acessibilidade sem pensar numa cultura
de acessibilidade. E chega a ser óbvio dizer
que essa cultura não vem com reclamações quilométricas.

Sim, vivemos na chamada Era da Informação e é exatamente por essa razão
que a pessoa com deficiência se tornou,
mais que nunca, a principal fonte dessas
informações. E essa foi a sacada da Nicole: informar, inclusive sobre a legislação
vigente, e pesquisar aquelas produtoras
que fazem seus eventos de acordo com
critérios acessíveis para que haja modelos
a serem usados por aqueles que pisaram
na bola por falta de informação.
Outra sacada de gênio foi criar um abaixo-assinado em prol do Rock e Cidadania
que potencializou a discussão e serviu para
mostrar que a pessoa com deficiência, além
de cidadã, também é público consumidor.
Tudo envolve participação, é fácil perceber isso. Inclusive, a criação de um
conjunto de leis que nos beneficiam tem
uma ligação muito mais forte com união
participativa do que cruzar os braços para
esperar uma punição vinda do Divino Espírito Santo. Nicole Somera vem mostrando,
através de ações participativas, que na “Era
da Informação” não podemos ser egoístas
e resguardar certas informações para nós
mesmos, como se brincássemos com o
mundo de adivinhação.

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”.
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ensaio

Paratleta:
Jaciel Antonio Paulino - 43 anos
Modalidade:
Atletismo - Corrida em cadeira de
rodas - Classe T54
Deficiência:
Poliomielite nos membros inferiores

#QuemSeAtreve vai além ...

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Venha conhecer todas as vantagens
do atendimento especializado.

Honda City

O M A I S S E G U R O D O B R AS I L
E M S UA C AT E G O R I 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 City até sua garagem.

Saiba mais em honda.com.br/hondacity 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 City MT: 8,6km/l(etanol) e 12,4km/l(gasolina) em ciclo urbano(cidade) e 10,3km/l (etanol) e 14,6km/l (gasolina) em ciclo rodoviário (estrada). Classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular na
categoria: A e na absoluta geral: A. Consulte a disponibilidade dos itens de acordo com as versões.

