ANO XIX - Nº 113
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2016

ANUÁRIO

2016/2017

editorial
A Revista Nacional de Reabilitação - REAÇÃO
é uma publicação bimestral da
C & G 12 Editora Eireli ME.
Telefone (PABX):
(11) 3873-1525
Fax: (11) 3801-2195
www.revistareacao.com.br
contato@revistareacao.com.br
Diretor Responsável - Editor
Rodrigo Antonio Rosso
Reportagem
Maria Luiza de Araujo
Letícia Oliver
Marketing e Pré Edição
Beatriz Martins
Administração
Juliana Gerazi
Depto. Comercial
Etiane Bastos
Diagramação
Rodrigo Martins / www.quack.art.br
Distribuição
José Faustino
Consultores Técnicos
Romeu Kazumi Sassaki
Carlos Roberto Perl
Renato Baccarelli
Suely Carvalho de Sá Yanez
Colaboradores
Adriana Buzelin
Adriano Baldini
Alex Garcia
Andréa Varalta Abrahão
Carla Guariglia
Celise Melo
Fábio de Seixas Guimarães
Iara Brandão
Karolina Cordeiro
Kica de Castro
Leila Regina de Castro
Luciene Gomes
Márcia Gori
Neivaldo Zovico
Ricardo Beraguas
Samara Del Monte
Wiliam Machado
Assinaturas:

Fone: 0800-772-6612
Tiragem: 20 mil exemplares
Redação, Comercial e Assinaturas:
Caixa Postal: 60.113 - CEP 05033-970
São Paulo - SP
É permitida a reprodução de qualquer artigo ou matéria
publicada na Revista Nacional de Reabilitação,
desde que seja citada a fonte.

Rodrigo Antonio Rosso
Diretor/Editor

Vivemos um período difícil...
vamos fazer um 2017 melhor !

A

credito que a maioria de nós, se pudéssemos, riscaria 2016 do calendário, não é mesmo ? Esse
ano de 2016 passou como um raio, rápido, e deixando estragos por todos os lados. Estragos
políticos, econômicos e principalmente, morais.
No cenário político, além do impeachment, tivemos ainda muita da sujeira que estava escondida
debaixo do tapete de Brasília/DF, descoberta pela Polícia Federal e Ministério Público e exposta para toda população. Tivemos políticos cassados e indiciados, políticos e empresários presos, corruptos desmoralizados... delação
premiada, mas cadeia privilegiada. Tivemos até quem não cumprisse ordem judicial do STF. No fundo, no fundo,
para a maioria de nós, que se orgulha do excelente trabalho que está sendo feito na operação Lava Jato e do
serviço que o juiz Sérgio Moro e alguns poucos estão prestando à nossa nação, mesmo assim, garanto que todos
nós sentimos nesse momento um pouco de vergonha de sermos brasileiros. Não sei nem se vergonha seria
a palavra correta, mas sim, um sentimento de desgosto, descrença, de orgulho ferido, traição, uma mágoa, um
vazio... Uma nação inteira foi afetada e prejudicada pelos desmandos e desvios de alguns poucos, que com seus
“tentáculos” envolveram muitos, tantos que, hoje, cada dia temos uma nova surpresa, aparecendo mais e mais
envolvidos. Isso tudo estagna a nação... Um momento politicamente instável como esse, traz reflexos diretos na
economia, seja no campo ou na cidade. Praticamente não há mais produção no Brasil. Andando pelas ruas notamos quantas placas de “vende-se” e “aluga-se” encontramos pelos grandes centros. Quanta gente desempregada
ou vendo a segurança do seu emprego se esvaindo a cada dia. O desemprego está tomando conta das famílias.
A inflação voltando nitidamente à gôndola dos supermercados... os jornais noticiando uma guerra política sem
fim, onde o tatame do ring são as costas de todos nós: o povo brasileiro. É o povo que apanha, enquanto os
políticos se engalfinham nos rings do congresso e depois saem abraçados para jantar com o nosso dinheiro...
será que isso é democracia ?
Como fica o nosso censo moral ? Como vamos explicar para nossos filhos, que apesar do que eles veem
todos os dias na TV, o Brasil tem jeito sim ! Como explicar que quem transgride está errado e que agir corretamente, com ética, honestidade e respeito é que está certo ? Está cada dia mais difícil de acreditar no Brasil.
Porém, temos que acreditar sim ! Acreditar em nós ! Acreditar no nosso potencial, manter a cabeça erguida,
mesmo passando por situações desagradáveis e até mesmo, quando vemos os nossos amigos fechando as
portas de suas empresas do nosso lado.
Para ter forças, o povo precisa de heróis. Heróis vivos, como Sérgio Moro e outros alguns poucos, e mais
recentemente, heróis mortos, como o time inteiro, delegação e comissão técnica, e alguns colegas da imprensa, como aconteceu com a queda do avião da Chapeconse. Em meio a tantos atropelos, o Brasil e o mundo
pararam para chorar junto com as famílias essa perda. Uma comoção geral e inacreditável em nível mundial,
que nos deixou lições de união, força e fé.
Essas notícias e outras nos fazem ter um final de ano mais triste. Mas nós, assim como está acontecendo no futebol, podemos nos unir e conseguir, com fé, dar a volta em todos os problemas e fazermos
juntos um 2017 melhor.
Mostramos que somos capazes. Toda nossa nação se uniu em torno da dor, se abraçou num só movimento: #FORÇACHAPE !
Se nos unimos tanto na dor, por que não nos unirmos agora também, para construirmos um 2017
melhor ? Se nos enxergarmos como vitimas da situação e do governo, ou desamparados por ele, e não
participarmos ativamente da política, da economia, investindo sem medo em nossos projetos, em nossas
empresas e nas nossas vidas, nada vai mudar no ano que vem. Temos que deixar ao lado – e nunca
de lado – a política. Temos que parar de falar em crise e meter as mãos na massa ! Temos que voltar a
acreditar primeiro em nós e em seguida voltar a acreditar no nosso País !
Somos grandes, somos produtivos, somos trabalhadores, somos criativos... #SomosTodosChape !
Acreditem, trabalhem... vamos todos vencer mais esse jogo !
Feliz 2017 a Todos !!!
“Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal; pelo contrário, segui sempre o bem, entre vós, e para com todos.
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
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convosco”
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Vendas da Toyota para
PcDs crescem 40% em 2016

Ao longo deste ano, a Toyota do Brasil
vem conquistando um recorde histórico
na venda de veículos para pessoas com
deficiência. Com um portfólio completo de
produtos, também posicionado a fim de
promover a mobilidade, a marca registrou,
no período de janeiro a outubro de 2016,
um total de 12.288 unidades destinadas a
este público – desempenho 40% superior
às vendas realizadas durante todo o ano
anterior, com 8.800.
Reconhecidos pelo DNA de qualidade,
durabilidade e confiabilidade, os veículos da Toyota são a razão do sucesso da
companhia no desempenho de vendas
em 2016. No Brasil, o consumidor conta
com um leque de opções que entrega,
desde os modelos de entrada, conforto e
tecnologia, sem abrir mão da segurança,
eficiência e baixo custo de propriedade.
Todos os veículos da montadora entregam
amplo espaço interno e vem recheados
por uma série de equipamentos que aumentam o prazer ao dirigir.
Dentro do programa Toyota de inclusão, a família Etios, que dispõe de até dez
versões contando as carrocerias hatchback
e sedã, tornou-se símbolo de versatilidade,
ao passo que oferece um mix de versões
que mesclam sofisticação e praticidade.
Em 2016, mais de 880 unidades do modelo compacto foram vendidas ao público
PcD – um aumento de 64% ante os 530
vendidos ao longo de todo ano de 2015.
Desde a versão de entrada X até o topo
de linha Platinum, o Etios é equipado com
uma lista repleta de itens de conforto e
conveniência. A linha traz de série o Toyota Smart Screen, computador de bordo,

descansa-braços no assento do motorista
e banco traseiro com encosto rebatível,
além de ar-condicionado, vidros traseiros
e dianteiros com acionamento elétrico,
sendo o do motorista com função auto-down, travas elétricas, entre outros itens
de conforto, conveniência e segurança.
Todas as versões da família Etios possuem
opção de transmissão automática. O modelo compacto da Toyota tem atualmente
a versão automática mais acessível do
mercado brasileiro.
Líder no segmento de sedãs médios,
o Corolla também avança na oferta para
pessoas com deficiência, ampliando a
acessibilidade deste público aos veículos.
Do início deste ano até outubro, o modelo chegou a marca de 9.500 unidades
vendidas para PcDs – 23% mais quem
em 2015, com 7.700. Dentre as versões
disponíveis, o Corolla GLi, único sedã de
sua categoria com transmissão automática
com preço abaixo dos R$ 70 mil, é um
dos responsáveis da marca na missão de
ampliar as soluções em mobilidade para
as pessoas com deficiência. O Corolla reúne qualidade construtiva única, design
elegante e moderno, powertrain de última
geração que garante desempenho superior, completo pacote de equipamentos
de conveniência, amplo espaço interno e
itens de segurança que excedem os parâmetros encontrados em outros veículos
da mesma categoria.
Em fevereiro deste ano, a Toyota trouxe
ao mercado brasileiro a nova geração do
SUV médio SW4. Em pouco tempo, o modelo retomou a liderança em sua categoria
e se mantém como uma das principais

opções no mercado para as famílias que
procuram amplo espaço interno e a comodidade de um SUV, ligado a um design
elegante. Sinal da preferência e confiança
do consumidor pelo modelo, de janeiro
até outubro deste ano o SW4 foi responsável por 1.100 unidades entregues pela
Toyota a pessoas com deficiência.
O veículo apresenta quatro opções de
configurações de transmissão automática
para o mercado brasileiro: SRX de cinco
lugares e SRX de 7 lugares, ambas equipadas com motor diesel, além das versões
flexfuel SR 4x2 de 5 assentos e SR 4x2 de
7 assentos. A Nova SW4 possui predicados que a tornam indispensável para qualquer família brasileira, tais como: design
externo que funde elegância e sofisticação,
design interno funcional, conforto a todos
os ocupantes, propulsor potente e eficiente, além de nova transmissão automática
de 6 velocidades, dotada com sistema
Super ECT 6, que adequa o desempenho
do veículo ao estilo de condução.
A Toyota tem a missão de fazer com
que os seus clientes experimentem os
diferenciais de toda a sua linha de produto,
de forma a encontrar o veículo que mais
se enquadre dentro de suas necessidades
quanto à mobilidade para o dia a dia. A
rede de concessionárias da marca, com
220 distribuidores espalhados por todo
o Brasil, está preparada para melhor assistência, tanto no processo de aquisição
quanto nas facilidades do pós-vendas. O
interessado poderá realizar o test-drive
em quaisquer modelos e versões encontradas nas lojas e atestar os benefícios
dos produtos.
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Javarotti está de cara nova
Reconhecida pela qualidade no atendimento e pela grande experiência no segmento PcD, a Autoescola Javarotti completará, em 2017, 25
anos de tradição no mercado. Para comemorar essa importante marca
na história da empresa, toda a identidade visual foi reformulada para
atingir um público ainda maior. “Queremos que nossos valores sejam
entendidos facilmente pelos alunos. Estamos com novos projetos e
serviços que serão lançados em 2017”, adiantou Filipe Rikimaru, diretor
comercial da Javarotti.
Em tempos de crise, a saída é projetar melhores expectativas para o
ano seguinte. “A crise afetou o setor, mas estamos sentindo uma recuperação e, justamente por isso, estamos investindo em planejamento
estratégico para continuar a crescer”, explicou Rikimaru.
As adequações na comunicação da autoescola foram importantes
também para os negócios da empresa. “Gostamos muito da nova comunicação e estamos cada vez mais investindo em nossa divulgação
nas mídias sociais, inclusive com novos targets. Acreditamos muito que
esta mudança foi positiva e que vamos ter um ótimo resultado para
os próximos anos. Inclusive, já temos conquistado importantes resultados, pois a adequação na comunicação, aliada às nossas estratégias
comerciais, possibilitaram novas parcerias com grandes empresas no
segmento automotivo”, finalizou o diretor comercial da Javarotti.
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Claudia Werneck
Escritora, pesquisadora, articulista e palestrante, ela deixou uma carreira de jornalista bem sucedida para se
dedicar à difusão e prática de uma sociedade inclusiva. Entre suas ações mais conhecidas está a criação,
em 2002, da Escola de Gente – Comunicação em Inclusão

Fotos: Paulo Rodrigues | Marcelo Correa | Daniel Castro

C

om especialização
em Comunicação e
Saúde pela Fundação
Oswaldo Cruz, publicou 14 livros sobre
direitos humanos, diversidade e
inclusão para crianças, jovens
e adultos, muitos também em
espanhol e inglês. Seu livro
“Quem cabe no seu TODOS ?”
é uma obra de referência
mundial. Consultora de
organismos internacionais,
como o Banco Mundial, é empreendedora social integrante
de várias redes como a Ashoka
e Fundación Avina no Brasil.
Em 2011 recebeu a mais alta
condecoração oferecida pelo
Estado brasileiro: o “Prêmio Direitos Humanos” da Presidência da
República.
A Escola de Gente - www.escoladegente.org.br - tem sede no Rio de Janeiro e atuação nacional e internacional.
É uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) que trabalha para
que leis e políticas públicas se transformem em práticas cotidianas
inclusivas, principalmente
para a população que

tem deficiência e vive na pobreza. Os números
impressionam: de 2002 a 2016, 17 países e
21 estados brasileiros realizaram atividades
da Escola, com 485 mil pessoas mobilizadas
e diretamente sensibilizadas para a causa da
inclusão; 82 mil publicações sobre inclusão e
direitos humanos distribuídas em diferentes
formatos acessíveis; 7.268 horas de formação
continuada para jovens por meio de vários
projetos; cerca de 50 prêmios nacionais e
internacionais e 700 fóruns, conferências e
eventos relacionados a temas como inclusão,
juventude, cultura e educação.
Uma curiosidade: Cláudia é mãe da atriz
Tatá Werneck, fundadora do grupo teatral
acessível “Os Inclusos e os Sisos – Teatro de
Mobilização pela Diversidade”, que continua
fazendo parte da Escola. Tatá é atriz da Rede
Globo e faz sucesso na TV e no teatro, sendo
vista hoje como uma das principais atrizes de
comédia do País.
Revista Reação - Como você teve seu
interesse despertado para as pessoas
com deficiência ? O que a motivou ?
Cláudia Werneck - Despertou em 1991,
quando fui chefe de reportagem da revista
Pais & Filhos, ao escrever uma matéria sobre
síndrome de Down. A minha consciência se
expandiu e mudou radicalmente o meu modo
de pensar e de viver, além de redirecionar a
minha carreira. Na ocasião, fiquei perplexa com
a falta de informação dos profissionais da área
de saúde e educação que eu entrevistava sobre
o assunto. Por meio da minha própria falta de
informação, percebi que eu não era a jornalista
com a visão ampla que imaginava ter, pois
nunca havia pensado em todas as crianças,
em todas as gestantes, em todas as famílias.
Por conta dessa matéria, que foi premiada pela
Associação Médica Brasileira, fui motivada a
escrever o primeiro livro sobre síndrome de
Down, o “Muito Prazer, eu Existo”, publicado
em 1992.
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RR - O lema da Escola de Gente é
“comunicação em inclusão”. Como você
analisa o papel da comunicação para
uma efetiva inclusão das pessoas com
deficiência ?
CW - Tudo passa pela comunicação. E é na
comunicação que se dão as mais graves formas
de discriminação. Eu me refiro ao processo de
comunicação. Por exemplo, de que adianta
pintar de vermelho um extintor de incêndio
para uma pessoa que é cega ? O quanto é
discriminatório anunciar em um programa de
rádio (ou rádio comunitária) uma oportunidade
de emprego se o jovem surdo não escuta ? O
ideal, nesse caso, seria que o anúncio viesse
acompanhado da informação: “por favor, passe
às pessoas surdas que você conhece essa informação”. Isso é comunicação acessível, para
todas as pessoas. A mãe de todas as acessibilidades é a acessibilidade atitudinal. A ausência
de acessibilidade na comunicação impede a
liberdade de expressão e também interfere
no processo democrático negativamente. Para
a Escola de Gente não há desenvolvimento
sem sustentabilidade. Não há vida sem sustentabilidade. Não há sustentabilidade sem
acessibilidade. É a partir dessa conceituação
que a Escola de Gente concebeu e executou,
em seus 14 anos de existência, 32 projetos,
praticamente todos envolvendo a formação de
jovens mais aptos a não discriminar em função
de desigualdades e diferenças de quaisquer
naturezas. A ampla, diversificada, gratuita e cotidiana oferta de recursos de acessibilidade na
comunicação é a marca nacional e internacional
da Escola de Gente.
RR - Dentro da Escola, o teatro tem
uma posição de destaque, com a realização de oficinas e palestras. Por que essa
opção, como esse trabalho é desenvolvido, qual o objetivo dele ?
CW - São raras as iniciativas culturais no Brasil
que possuem um viés social para a questão do

preconceito e discriminação de pessoas com
deficiência. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pela Escola de Gente, através de projeto
de arte e transformação social, com o grupo
Os Inclusos e os Sisos - Teatro de Mobilização
pela Diversidade, torna-se relevante porque tem
o objetivo de construir uma sociedade mais
informada e mobilizada para as questões relacionadas aos direitos humanos da população que
tem deficiência e vive na pobreza. Atualmente
estamos executando dois projetos na área do
teatro acessível. O primeiro oferece 24 Oficinas
de Teatro Acessível nas favelas e comunidades
do Rio de Janeiro para jovens entre 14 e 29
anos, com e sem deficiência. Essa é uma metodologia criada pela Escola de Gente e que vem
sendo aprimorada continuadamente. O segundo
é a II Mostra de Teatro Acessível, que tem o
foco de sensibilizar a população para a prática
do teatro acessível. Defino este projeto como
circuito cultural acessível que passa e fertiliza
algumas cidades dos estados de Minas Gerais,
São Paulo e Rio de Janeiro com palestras, debates, apresentações e oficinas de teatro acessível.
A Escola de Gente faz e mostra como se faz.
São projetos de Lei Rouanet com patrocínio das
empresas White Martins, MRS e Oi.
RR- Como tem sido a trajetória do grupo “Os inclusos e os Sisos”?
CW - Os Inclusos e os Sisos - Teatro de
Mobilização pela Diversidade, projeto criado

pela minha filha, a atriz Tatá Werneck, deu
origem à área cultural da Escola de Gente.
Ela estudava artes cênicas da UniRio, era uma
jovem que participava de nossos projetos na
área da educação e da comunicação, e teve
a ideia de usar toda a formação que tinha
para criar o grupo, que já nasce em 2003
praticando teatro acessível, quando não se
falava nisso. Os Inclusos e os Sisos, hoje na
sétima formação de atores e atrizes, se utilizam
do humor para desconstruir ideias e abordagens antigas e equivocadas sobre inclusão,
que acabam se tornando discriminatórias, e
aproxima o espectador do tema de forma sutil,
para que, naturalmente, ele se reconheça nas
situações apresentadas e possa criticar a si
mesmo. Todas as pessoas, no entendimento
da Escola de Gente, são agentes e vítimas de
processos de discriminação, ainda que não
percebam. Por exemplo, no campo da cultura,
esta discriminação se manifesta na ausência de
intérprete de Libras ou de audiodescrição em
espetáculos culturais. Um espetáculo que não
ofereça medidas de acessibilidade previstas na
lei impede ou minimiza o exercício do direito à
cultura. Pessoas com deficiência, se desejarem,
devem “navegar” pela cultura com liberdade
para serem espectadores, produtores, dramaturgos, pensadores, enfim, o teatro acessível é
um conceito libertador, amplo, democrático no
pensar e no fazer.
RR - No geral, são poucos espetáculos
teatrais com projetos de acessibilidade, a
companhia do ator Antonio Fagundes é
uma das exceções, conforme mostramos
na edição passada da Revista Reação.
Quais as principais dificuldades ? As companhias não se interessam pela questão ?
CW - Eu faço uma distinção entre o conceito
de teatro acessível que a Escola de Gente pratica, desdobramento dos meus livros, e que são
a base teórica e conceitual de todos os nossos
projetos, e que pode ser descrito de dois modos. Inicialmente, teatro acessível no sentido
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mais puro e radical, tem que ser gratuito, porque há uma relação inequívoca entre pobreza
e deficiência. Em segundo lugar, deve ter todas
as acessibilidades em todas as sessões, porque
as pessoas com deficiência existem todos os
dias, têm desejos e necessidades todos os
dias, inspiram e expiram cultura todos os dias...
Oferecemos todas as acessibilidades ainda que
não haja uma pessoa com deficiência na plateia. Para que esse teatro acessível aconteça,
é preciso ter um orçamento totalmente diferenciado desde o primeiro pensamento e
planejamento do espetáculo. É o que eu chamo
de orçamento de não discriminação. Esse é o
fio condutor que faz com quem um teatro seja
mais ou menos acessível... O quanto cada pessoa deseja investir nele, como ideia e prática ?
RR - Vocês estão apoiando, inclusive,
um abaixo-assinado para a criação do
Dia Nacional do Teatro Acessível, em 19
de setembro. Por que essa data e como
está a campanha ?
CW - A proposta de instituir o Dia Nacional
do Teatro Acessível foi da Escola de Gente, levada ao deputado Jean Wyllys e imediatamente
incorporada por ele, que mobilizou em seguida
outros/as parlamentares como Jandira Feghali,
Mara Gabrilli, Rosinha da Adefal e Marta Suplicy.
O Dia Nacional do Teatro Acessível é um desdobramento da campanha “Teatro Acessível. Arte,
Prazer e Direitos”, criada pela Escola de Gente
em 2011 e incorporada como conteúdo de
política pública pelo Ministério da Cultura em
2013. Foi quando a Escola de Gente decidiu
levar o tema ao Congresso e propor a criação
de um dia temático. Assim, em maio de 2013,
a Escola de Gente realizou a primeira audiência
pública com total acessibilidade no Congresso
Nacional, que legitimou o Dia Temático, a ser
celebrado em 19 de setembro, mesmo dia
em que se comemora o Dia do Teatro. Fizemos questão de escolher essa data, proposi-

talmente, para que todo teatro seja acessível.
O PL 6139 foi aprovado por unanimidade na
Câmara dos Deputados e está para ser votado
no Senado há mais de um ano. O abaixo-assinado, que apoiamos incondicionalmente,
foi uma iniciativa da Daniela Duarty, mãe da
Estefany, de 10 anos, que tem deficiência visual. As duas assistiram ao espetáculo acessível
oferecido pela Escola de Gente em Belém/PA,
no ano de 2013, e foi a única vez que um
teatro infantil com total acessibilidade esteve na
cidade. Assim, ao saber da nossa Campanha,
ela procurou a Change.com e propôs o abaixo-assinado, que tem mais de 20 mil assinaturas.
Para saber mais sobre a campanha, visite o site:
www.teatroacessivel.org.br.
RR - Você tem muitos livros publicados
e inclusive abriu uma editora. Qual é seu
foco de atuação nesse sentido ?
CW - A WVA editora foi criada em 1993 pelo
meu marido, Alberto Arguelhes, e já nasce especializada em inclusão, tornando-se a primeira
no Brasil a produzir livros com acessibilidade,
com muitos formatos acessíveis ao mesmo
tempo. A Escola de Gente nasceu do investimento social privado praticado pela WVA, ações
agrupadas em torno do projeto “Muito prazer,
eu existo”, nome do meu primeiro livro. Este
projeto foi o embrião da Escola de Gente. Eu
sou autora de 14 livros para crianças e adultos
sobre inclusão, publicados em Português, Inglês
e Espanhol. Cada livro tem relação com um
projeto desenvolvido pela Escola de Gente. O
livro “Sonhos do Dia”, por exemplo, publicado
em 2011, foi o primeiro no Brasil a ser publicado em nove formatos acessíveis e deu origem
à campanha “Todas as Pessoas Têm Direito a
Conhecer Todas as Histórias”. A obra foi relançada em 2015, com 10 formatos acessíveis,
com apoio do programa “Criança Esperança”.
Todas as crianças precisam ter acesso às histórias contadas pela sua humanidade. Em sala
de aula ou em família, livros acessíveis, como
a obra “Sonhos do Dia”, dão a crianças, com
e sem deficiência, a oportunidade de lerem
juntas, tendo acesso, simultaneamente, aos
conteúdos de cada página. Ler um livro é uma
expressão que deve ser revisitada e expandida,
porque não combina com a inclusão, que leva
em conta múltiplos modos de acessar o livro,
todos legitimamente humanos e de igual valor.
RR - Com tantos anos de trabalho na
área da inclusão, como você analisa a
situação atual do país nessa questão ?

CW- No que se refere à educação inclusiva,
nós caminhamos muito. O ingresso de estudantes com deficiência no sistema regular de
ensino, especialmente na mesma sala de aula
que os/as demais estudantes, se traduz numa
curva ascendente como poucas na educação.
Avançamos nas políticas e nas leis. O Ministério
da Educação implementou cursos presenciais
e de educação à distância para a formação de
professores/as, aprimorou ou criou rubricas
que permitiram obras de acessibilidade física
em escolas, apoio para material pedagógico
com acessibilidade comunicacional – eu mesma participei de vários desses momentos. Estava tudo maravilhoso ? Claro que não. Séculos
de discriminação sustentados pela repetição do
famoso mantra “A escola não está preparada”
criam uma atrofia na crítica e na esperança
das pessoas. A inclusão não é mágica ! Ela é
o resultado de um esforço contínuo de todas
as pessoas envolvidas na educação de um
país, algumas com participação mais direta,
outras com participação indireta, mas sempre
cúmplices da escola secular e discriminadora
que temos. É importante lembrar que os órgãos
federais dependem da cooperação e atuação
dos municípios e dos estados na elaboração de
políticas públicas especificas, que dependem,
por sua vez de rubricas orçamentárias que promovam as mudanças necessárias e urgentes.
RR - Quais são seus planos pessoais na
área e para a Escola da Gente em 2017 ?
CW - Não pretendo parar de respirar nem
de beber água. Isso significa que a Escola de
Gente e eu seguiremos inovando e surpreendendo quem acompanha nossos processos e
conquistas nesses 15 anos de existência, nos
quais trabalhamos em 17 países e em todas
as regiões do Brasil, sensibilizando por meio de
palestras, oficinas, eventos, espetáculos teatrais,
livros, pesquisas, programas de rádio e campanhas na mídia quase 500 mil pessoas. Mas o
que faz uma organização caminhar com vigor
e dignidade não é mobilizar quem está fora
dela. É continuar surpreendendo, assustando
e apaixonando a própria equipe, cada pessoa
da equipe.
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Clínica Segunda Geração:
expectativa de crescimento em 2017
Em 2017, a Clínica Segunda Geração
completa 10 anos no mercado desde
a inauguração da primeira unidade no
bairro do Bom Retiro, na capital paulista.
No entanto, um acidente envolvendo a
esposa do proprietário Hélio Sales Junior despertou o interesse em investir
também no mercado PcD. Há 4 anos, a
clínica passou a realizar exames específicos para adequação da CNH e emitir o
Laudo Pericial Médico, documento exigido
para obtenção dos benefícios fiscais na
compra de um veículo 0Km com isenção
de impostos.
A partir daí, a empresa não parou mais
de crescer. Além da unidade no Bom Retiro, a Clínica Segunda Geração também
está no Tatuapé, na zona leste de São
Paulo, e prestes a inaugurar a terceira
unidade em Santo André/SP, na região

do ABC. “Não fomos afetados pela crise
esse ano, pelo contrário. Conseguimos
expandir graças a nossa participação na
Mobility & Show”, afirmou o proprietário,
destacando a importância do evento voltado ao público PcD.
A expectativa para o ano que vem é
dobrar o número de unidades da clínica.
“Vamos fechar 2016 com chave de ouro
e três unidades em funcionamento. Em

2017, a ideia é abrir mais três: na Baixada Santista e no interior de São Paulo”,
adiantou Sales Jr.
Um dos diferenciais da Clínica Segunda Geração está no espaço reservado
para vendedores de todas as concessionárias interessados em levar os clientes
até o local e converter as vendas para
as pessoas com deficiência. “É um casamento perfeito. Conseguimos fechar
negócio para os dois lados, com o cliente
dando entrada na burocracia conosco
e, depois, negociando com o vendedor
para escolher o tão sonhado automóvel”,
conta Helinho – como é mais conhecido.
A Clínica Segunda Geração começou
com apenas dois funcionários. Atualmente 16 pessoas fazem parte desse projeto,
incluindo médicos, psicólogos e demais
funcionários do atendimento.

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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REATECH une a indústria e a
sociedade em prol de 46 milhões
de pessoas com deficiência no País
Com uma população de quase 46 milhões de brasileiros que
possuem algum tipo de deficiência, de acordo com dados do
IBGE*, o Brasil enfrenta um enorme desafio de acessibilidade.
O envelhecimento da população também cria barreiras gradativas de mobilidade. Atualmente, são 21 milhões de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos e de acordo com a estimativa
da Organização Mundial da Saúde (OMS) o País será o sexto em
número de idosos em 2025, quando este número deve alcançar
32 milhões de pessoas. A REATECH | Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade
é o ponto de partida para enfrentar esses desafios oferecendo
uma ampla oportunidade de relacionamento entre empresas
do segmento e seus consumidores.
As inovações e o aperfeiçoamento das tecnologias assistivas
são o principal foco de interesse de quem visita a REATECH.
Em seus 35mil m2 de área expositiva, expositores nacionais e
internacionais apresentam uma gama diversificada de produtos
e soluções com foco na melhoria da qualidade de vida e na
integração social e econômica deste público. As grandes montadoras exibem versões adaptadas de seus veículos e opções
para atender às necessidades das pessoas com mobilidade
reduzida. Empresas do setor de empregabilidade disponibilizam
vagas, além de receber currículos de candidatos. A feira também
oferece atividades culturais e sociais como palco com shows
e desfiles, seminários, workshops, oficinas com profissionais
renomados, além de diversas atividades voltadas para a temática
da inclusão social e cultural.
“Mais uma vez a feira se reafirma com o propósito de trabalhar de forma focada e objetiva pela promoção desse setor,
incentivando a integração, a disseminação de conhecimento e
aporte de novos equipamentos e tecnologias assistivas”, destaca Rimantas Sipas, Diretor Comercial da Cipa Fiera Milano,
promotora do evento.
A 15ª edição da REATECH acontece de 01 a 04 de junho
de 2017, no São Paulo Expo, em São Paulo, e promete
ser mais um sucesso de público e negócios. Com entrada
gratuita, a organização antecipa a participação de cerca de 300
expositores e público estimado em 52 mil pessoas, entre
empresários do setor, profissionais da área de saúde,
educação e consumidores finais.
Mais informações: www.reatechvirtual.com.br
info@fieramilano.com.br
(*) último Censo realizado em 2010

por Romeu Kazumi Sassaki
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alguma deficiência em sua locomoção, acessar a parada para
utilizar o transporte público. O descaso é grande. [Eduardo

Recomendações e conclusão

Belopede comenta os seguintes tópicos:] Mudanças e benefícios conquistados em termos de acessibilidade (...). As esferas

Recomendo a leitura de “Direito ao transporte: locomoção

governamentais e o desenvolvimento urbano (...). A visão dos

e liberdade da pessoa com deficiência”, texto de Sonia Piardi
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dos direitos das pessoas com deficiência”, que foi organizado

pouca mobilidade (...). Os próximos passos no segmento de

por Maria Aparecida Gugel et al (Florianópolis: Obra Jurídica,

ônibus urbanos e rodoviários (...). As novidades tecnológicas

2007). Piardi assim resume: “A acessibilidade aos veículos e

(...). Programa Caminho da Escola Urbana (...). O Brasil e a

serviços de transporte coletivo (...) vem sendo sistematicamente

excelência de acessibilidade nos países desenvolvidos (...). O
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Ônibus e acessibilidade: o que é preciso mudar?

levado os usuários dos sistemas de transporte público terrestre,

(Regina Rocha, Reação, n.110, maio/jun. 2016). A Lei Brasileira
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seus direitos”. Também recomendo o livro “Implantação de

por Fretamento (contínuo e turístico), estabelecendo que as

sistemas de transporte acessíveis”, do “Programa Brasileiro de

empresas devem atende aos requisitos processo de renovação

Acessibilidade Urbana: Brasil Acessível”, lançado em 2/6/2004

de suas frotas a partir de 2020.

e publicado pelo Ministério das Cidades em 2006.

Bonde turístico em Santos tem veículo ‘com Mon-

E concluo que, apesar dos entraves ocorridos, sempre valeu

drian’ (Folha de S.Paulo, 24/9/2016). Para restaurar o novo

a pena lutarmos pelo direito de ir e vir em transportes inclusivos

bonde, que agora conta com acessibilidade para cadeirantes,

que ofereçam segurança, conforto e pontualidade. Assim sendo,

cozinha, ar-condicionado, TVs e som ambiente, foram gastos R$

prosseguiremos firmes nesta luta, pois ainda há muito a ser feito.

500 mil, sendo R$ 450 mil do Estado e R$ 50 mil do município.
Novos ônibus não terão mais cadeiras de transbordo! (Reação, n.110, maio/jun. 2016). A partir de 1° de julho
de 2016, os ônibus de transporte rodoviário, de fretamento
contínuo e turismo, não poderão mais ser comercializados
sem plataforma de elevação veicular, que funciona como um

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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Cadeiras de rodas no Nordeste

Em 1987, era crescente a demanda
por cadeiras de rodas nas regiões Norte
e Nordeste do Brasil. Os poucos fabricantes existentes até então estavam localizados em outras regiões do País, o que
fez despertar para o surgimento de uma
empresa local, a Ortofor, atuante no setor
de ortopedia técnica. Buscando tecnologia especializada no Sudeste brasileiro, a
empresa fundou a Carone, especializada
na fabricação de produtos para favorecer a

locomoção de pessoas com deficiência, localizada no município
de Caucaia, no Ceará.
Inicialmente, a
linha de produção
contava com poucos
modelos. Hoje, a Carone oferece diversos
tipos de cadeiras dobráveis, fixas e higiênicas, além de outros produtos como: andadores, bastões,
camas, muletas e mesas adaptadas. O
catálogo oferece produtos de qualidade,
mas com características adequadas ao
poder aquisitivo das regiões que se destina, além de também serem exportados
para outras regiões do Brasil.
“Estamos trabalhando na melhoria
constante dos nossos produtos. Os modelos Amaralina, Iracema, Leblon e Lagoinha estão saindo com os quatro eixos

com rolamentos blindados. A Taíba, nosso
carro chefe, ganhou uma barra de reforço,
elevando sua capacidade de peso para
90 Kg. A cadeira Angra receberá um novo
sistema de reclinação, mais moderno e
eficiente. Estamos
tornando as cadeiras
mais resistentes, com
melhor dirigibilidade,
mais ágeis e funcionais”, adiantou Yalis
Cardoso, gerente administrativa da Carone.
E não para por aí.
A expectativa é que 2017 seja um ano
próspero e de forte crescimento no
setor e, para isso, a Carone estima a
produção de 30 mil cadeiras de rodas e
apresenta novidades. “Teremos o lançamento de uma cadeira ecologicamente
correta. No seu processo produtivo, não
haverão perdas e sobras de matéria-prima”, finalizou.
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Rio 2016: paixão
por Paralimpíadas

Há quase três décadas atuando no coração do Movimento Paralímpico, a Ottobock
é o parceiro mais antigo dos Jogos Paralímpicos, prestando atendimento técnico
aos equipamentos usados pelos atletas
desde a competição realizada em Seul,
capital da Coreia do Sul, em 1988. Em
2016, a empresa alemã – que tem filial
no Brasil, na cidade de Valinhos, no interior
de São Paulo – marcou presença na maior
competição esportiva do mundo sediada
no Rio de Janeiro/SP.
De acordo com
Ricardo Souza, gerente de marketing da
Ottobock do Brasil, o
motivo desse compromisso está ligado
à relevância dos Jogos Paralímpicos, que
serve de exemplo de
mobilidade e inclusão.
“A competição paralímpica é uma arena
mundial que chama atenção para a importância da tecnologia ao oferecer às pesso-

as que convivem com deficiência física a
oportunidade de desfrutar dos benefícios
do esporte e de outras atividades para
sua independência, saúde e bem estar
socioeconômico”, afirmou.
O serviço técnico da Ottobock é oferecido aos atletas, pessoal de apoio das
equipes, técnicos esportivos e membros
da Família Paralímpica. As peças são fornecidas gratuitamente a todos os atletas,
independente de o atleta ser patrocinados
pela Ottobock ou não. A equipe de serviços técnicos da Ottobock é cuidadosamente selecionada para ter profissionais
especialistas para atendimento de órteses
e próteses e técnicos em cadeiras de rodas. No Rio de Janeiro, a equipe foi composta de 100 profissionais de 31 países
e o serviço foi oferecido em 26 diferentes
idiomas.
Os centros de reparo na Vila Olímpica abrigaram os atletas e os 14 locais de
competição foram totalmente preparados
com equipamentos e peças para conserto de todos os problemas que os atletas

pudessem ter com seu equipamento, inclusive 15.000 peças de reposição e 18
toneladas de equipamentos embarcados
da Alemanha. Os reparos variam de uma
simples substituição de pneus de cadeiras de rodas, para complexos reparos de
próteses de membro inferior e acessórios
que exigem muito conhecimento especializado e pensamento criativo.
“A atmosfera dos Jogos Paralímpicos
na Rio 2016 foi mágica. Foram duas
semanas plenas de acontecimentos
emocionais e extraordinários. Cada dia
foi diferente, nenhum reparo foi igual
ao outro e nenhum pedido foi mais ou
menos importante. Particularidades também não faltaram, como a montagem de
numerosos suportes de bandeira, dentre
eles, o suporte instalado em cima da
hora na oficina da Ottobock para Clodoaldo Silva, o porta-bandeira brasileiro
que acendeu a pira paralímpica durante
a cerimônia de abertura no estádio do
Maracanã”, conta Souza.
Com uma área de 650 m², as oficinas
da Ottobock executaram um total de
2.346 pedidos de reparo que resultaram
em 3.361 reparos individuais durante os
Jogos Paralímpicos Rio 2016. A expectativa para o próximo ano é que, motivado pelo espírito esportivo, a Ottobock
promete introduzir em sua linha novos
produtos esportivos para que atletas e
pessoas ativas possam praticar esportes
recreativos, uma corrida na academia
ou ambientes externos, jogar basquete
ou futebol.

Terra Flair

Terra

Almofadas Ottobock

Uma boa cadeira de rodas deve considerar a combinação única dos requisitos de cada
indivíduo, a fim de otimizar o seu conforto, saúde e independência funcional.
As Almofadas Terra e Terra Flair Ottobock não perdem a forma
nem o contorno, independente do peso do usuário. Isso é possível
graças à espuma injetada de amortecimento passivo (tecnologia
Ottobock), que é muito leve e projetada para manter o formato
anatômico em qualquer situação.
A Terra Flair conta ainda com tecnologia de células
interconectadas que proporciona ótima redistribuição da
pressão na região isquiática e redução de cisalhamento. Reduz a
transmissão do choque para o usuário em terrenos acidentados
e promove desempenho consistente ao longo do tempo. Ideal
para usuários que necessitam de proteção da pele, estabilidade
e apoio postural.

Suporte Trocantérico

Células interconectadas para
redistribuição da pressão nos isquios

Almofada
Terra Flair

Suporte lateral
de coxa

Abdutor
Design anatômico para
liberação de panturrilhas

Ottobock do Brasil
Alameda Maria Tereza, 4036, Dois Córregos | 13278-181 - Valinhos/SP
Fone (19) 3729.3500 | Fax (19) 3729.3539
comercial@ottobock.com.br | www.ottobock.com.br
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Instituto Escuta
Fotos Cléia Zanetti e Henrique Brasil

Crianças com implante coclear ganham
novo instituto em São Paulo

O

implante coclear é um
aparelho cirurgicamente
implantável que permite
que pessoas com surdez
moderada a profunda
tenham acesso aos sons, inclusive aos
da fala. Em 22 de outubro passado, foi
inaugurado o Instituto Escuta, localizado
na Vila Mariana, na capital paulista, única
instituição do gênero
a trabalhar com crianças e também com
suas famílias.
De acordo com
a diretora clínica do
Instituto, Carla Rigamonti, apesar de
proporcionar o acesso aos sons da fala,
o implante coclear não garante que a

criança – mesmo que implantada precocemente – desenvolva a língua oral. Para
isso é fundamental que os cuidadores saibam da importância da manutenção, dos
estímulos e da frequência a uma terapia
fonoaudiológica de qualidade. É necessário também que a escola esteja preparada
para estimular uma criança implantada
da melhor forma possível e é importante
que a família faça o acompanhamento
devido com o grupo de implante coclear.
“Esses são alguns fatores cruciais para
que a criança possa adquirir a língua oral”,
explica a diretora. “No Escuta, nossa ideia
é acompanhar a família semanalmente,
com atenção especial a esses aspectos
e à qualidade de vida do núcleo familiar
como um todo”.
O projeto nasceu dentro de uma empresa de importação e comercialização de

produtos médico-hospitalares, a Politec
Saúde, há 4 anos. “Essa fase mostrou a importância do acompanhamento frequente
às famílias, que se sentiam amparadas e
empoderadas em relação ao tratamento.
Por meio do Projeto de Intervenção recebíamos as famílias semanalmente por
duas horas e meia, durante um mínimo
de seis meses, e realizávamos atividades
específicas para cuidadores e crianças
usuárias de implante coclear, considerando a importância fundamental do adulto
para o desenvolvimento pleno da criança”,
lembra Carla.
Com a inauguração do novo instituto,
a Politec continua patrocinando o projeto
mas não mais exclusivamente. “Sabiamos
que, na transição para o terceiro setor,
teríamos a oportunidade de crescer, atender mais famílias e desenvolver novos
projetos. O que mudou é que poderemos
atender usuários de todas as marcas de
implante coclear e ampliar o número e o
formato de atendimentos e de famílias
atendidas”, explica a diretora.
Além do Projeto de Intervenção, que
será agora anual, já oferecido, o Instituto

associações
fará também uma avaliação interdisciplinar
e, a médio prazo, terá atendimentos clínicos
individuais e familiares. “Com a família, realizamos palestras de orientação sobre temas
relacionados à surdez, desenvolvimento de
fala, direitos e benefícios, entre outros. Queremos que os pais tenham acesso às informações e possam ser menos dependentes
dos profissionais. Fazemos também oficinas
artesanais, com a ideia de que os pais possam
pensar em outras coisas que não exclusivamente o tratamento e desenvolvimento
do filho. E, por fim, semanalmente temos o
grupo de apoio, onde todos são convocadas
a falar”, informa Carla.
A avaliação é gratuita, e o investimento no
Projeto de Intervenção será definido mediante análise de perfil socioeconômico. Podem
participar crianças até 10 anos de idade. Para
ter acesso, é preciso entrar em contato pelo
telefone ou e-mail contato@institutoescuta.org
Até 21 de dezembro, o Instituto está em
campanha de financiamento coletivo para
garantir pelo menos um grupo de Projeto
de Intervenção em 2017. A arrecadação é
por meio da plataforma juntos.com.vc. Para
doar, basta acessar: www.juntos.com.vc/pt/
institutoescutaorg#about.
O Escuta tem ainda parcerias com outras
entidades do terceiro setor nas recompensas.
Uma dela, por exemplo, é uma aula introdutória
à Língua Brasileiras de Sinais em parceria com
o Centro de Educação para Surdos Rio Branco.
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ICEL – Interação Cultura Esporte e Lazer

Fazer exercícios físicos, praticar esportes, participar de passeios culturais, trocar experiências e encontrar novas amizades.
Pensando na importância de tudo isso para o bem-estar de
qualquer pessoa, os amigos Sandro Brito e Paulo Scarpelli, que
estudavam na Universidade Santo Amaro (UNISA), criaram um
projeto destinado a pessoas com deficiência física que usam
cadeiras de rodas. Assim nasceu o ISE – Interação Saúde
Especial, em 2009, que mudou de nome e se tornou uma
Organização Não Governamental (ONG) e hoje tem o nome
de ICEL – Interação Cultura Esporte e Lazer.
Atualmente o grupo é composto por 20 participantes, a
maioria homens, que se reúnem nas manhãs de domingo no
CEU Cidade Dutra (zona sul capital paulista), de 9h às 11h. Os
encontros começam com exercícios para melhorar a condições
física e as habilidades motoras. O ponto forte é o jogo treino
para trabalhar tudo que foi desenvolvido no dia. “Atualmente
temos o Handebol em Cadeira de Rodas (HCR4), estamos
iniciando o tênis de mesa, além de fazer recreação na piscina,
porém o Handebol é o principal esporte”, conta Scarpelli.
No final de 2013, o grupo participou de duas etapas do
V Campeonato Paulista de HCR4 representando a cidade de
São Paulo como a única equipe da capital. “Tivemos grandes
dificuldades para acompanhar o restante dos times porque não
possuímos cadeiras de rodas esportivas essenciais para esta
modalidade, sendo assim contamos com a boa vontade das

outras equipes em nos cederem as cadeiras de seus atletas
no intuito de termos mais possibilidades para atuar no evento”,
explica o idealizador do grupo.
O sonho agora, de acordo com Sandro de Brito Ribeiro, que
ministra o treinamento de Handebol, é expandir as atividades
em um espaço próprio com melhor infraestrutura, além de
agregar outras pessoas e novos voluntários. Na parte cultural,
uma vez por mês, o grupo costuma ir a teatros, circos, museus,
visitar parques, e assistir a shows musicais, contanto com o serviço de transporte Atende/SPTRANS, da Prefeitura de São Paulo.
Para Scarpelli, a prioridade para 2017 é conseguir cadeiras
esportivas adequadas, além de um espaço público definitivo,
para seja possível treinar também durante a semana, já que
o CEU é liberado só aos domingos. O grupo quer também
participar das etapas do HCR4 do Campeonato Paulista, além
de ampliar o campo de atendimento.
O ICEL aceita novos participantes, desde que tenham, no
mínimo, 16 anos de idade e consigam tocar a sua própria
cadeira de rodas, além de terem um atestado médico, confirmando estarem aptos para atividades físicas. Nessas atividades
é necessário um responsável presente.
Como a participação é totalmente gratuita, o ICEL está em
busca de voluntários, apoiadores e patrocinadores. Os contatos
com o grupo podem ser feitos pelo e-mail: icelsp2016@gmail.
com. A ONG tem ainda uma página no facebook.
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DF Autoescola: inspirados em você !

Sempre oferecendo serviços de qualidade e atendimento
diferenciado, a Autoescola DF possui toda infraestrutura para
habilitar e assessorar os alunos junto ao DETRAN e órgãos direta
ou indiretamente ligados às fases do processo de aquisição
de veículos com benefícios fiscais. Tudo começou em Osasco,
na Região Metropolitana de São Paulo. “Tenho 20 anos de
experiência no segmento. A autoescola, que antes tinha outro
nome, passou a se chamar DF há 6 anos. Quando assumi a
unidade Osasco, a empresa tinha apenas um carro automá-

tico, um mecânico e dois atendentes. Quatro
anos depois, nós já triplicamos o número de
veículos, compramos mais um mecânico, temos
um ônibus adaptado, além quatro instrutores
e outros quatro atendentes. No geral, são 20
funcionários trabalhando nas três unidades”,
conta Daniele Almeida, diretora comercial da
Autoescola DF. Além de Osasco/SP, a empresa
também conta com unidades em São Paulo/SP e Sorocaba/SP.
Em 2016, a crise econômica que abalou o País também
foi sentida no mercado das autoescolas. Para Daniele, mesmo
com as dificuldades, a DF soube driblar esse momento difícil
da empresa. “Alguns clientes estavam bem receosos em alterar
a CNH por insegurança, mas empatamos. Além disso, mantivemos nosso quadro de funcionários com a colaboração de
todos. No momento, estamos sendo procurados por clientes
interessados em isentar o carro do IPVA, mas esperávamos
mais”, avaliou a responsável.
Para o ano que vem, as expectativas são melhores. “Estamos sempre inovando. Esperamos que haja uma melhora no
quadro econômico e político, além do reajuste da isenção do
ICMS e que suba o teto do valor para aquisição de veículos
com os benefícios”, finalizou Daniele.
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Novas tecnologias facilitam
a vida no dia a dia
da Chevrolet. Há oferta de mais de 30
serviços, entre eles o Diagnóstico Avançado. Por meio de um aplicativo, o usuário
pode conferir desde a pressão dos pneus
até a condição dos principais sistemas do
veículo, como motor e freios.

Carro com botão de SOS

Atual líder de vendas do mercado nacional, a Chevrolet vem conquistando o
consumidor com uma estratégia ousada. A
marca atualizou todo seu portfólio e trouxe
tecnologias inovadoras de conectividade
e eficiência energética.
Mesmo versões de entrada oferecem
a nova geração do MyLink, central multimídia capaz de projetar aplicativos do
smartphone, como navegador que mostra
a situação do trânsito e sugere caminhos
alternativos. O aparelho consegue ainda,
ler e escrever mensagens de Whatsapp.
Assim que uma mensagem de texto é
enviada ao celular conectado ao veículo,
é dado um alerta. O motorista pressiona
um botão no volante para que o conteúdo
seja reproduzido pelo sistema viva-voz do
carro. Caso queira responder, basta ditar
a mensagem.
“Essa integração ocorre de
forma simples e segura, o que
ajuda o condutor a manter-se focado no trânsito e com
as mãos no volante”, explica
Marcos Saraiva, gerente regional de Vendas Diretas da GM.
O MyLink está disponível desde o Onix e o Prisma, modelos
de entrada da Chevrolet no Brasil. Eles têm
ainda opção de transmissão automática
de 6 marchas. Outra novidade dos carros
de passeio da linha 2017 da marca é
a direção elétrica, que deixa o volante
extremamente leve em manobras de estacionamento e mais interativo em altas
velocidades, função útil principalmente
para motoristas que não possui tanta força
nos braços.
Está impressionado ? Então você precisa conhecer o OnStar, sistema exclusivo

O OnStar permite que o usuário receba
orientações de navegação por setas e/ou
instruções de voz pelo sistema multimídia
original do veículo. Furou o pneu ? Basta pressionar o botão para contatar uma
central com atendimento humano que
oferece ainda serviços como pesquisas
rápidas na internet, além de assistência
mecânica, elétrica ou médica. A tecnologia
é capaz de detectar que o automóvel se
envolveu em um acidente que resultou
na deflagração dos airbags. Isso é possível pois há sensores espalhados pela
carroceria que identificam situações de
anormalidade e podem alertar o Centro de
Atendimento. Profissionais capacitados fazem então a análise da ocorrência e, caso
não consigam contato com algum dos
ocupantes, solicitam automaticamente
que uma equipe de resgate vá até o local.
O OnStar é uma das novidades da linha
2017 do Spin, um dos carros preferidos do
público PCD por seu amplo porta-malas e
capacidade de adaptação - o mercado disponibiliza versões com rampa traseira para
embarque e transporte de cadeirantes.
Líder absoluto de vendas entre os monovolumes, o Spin ganha ainda novo conjunto mecânico para ficar até 30 % mais
econômico e prazeroso de dirigir.
A principal inovação fica por conta da
grade ativa do radiador (Active Grille Shutters). O sistema abre e fecha automaticamente a grade frontal de acordo com
as condições de velocidade do veículo
e necessidade de refrigeração do motor.
Quando fechada, há redução do arrasto
do ar e melhor aerodinâmica. Com isso,
o Spin se consagra como o automóvel de
passeio de até 7 lugares mais econômico
do mercado brasileiro, segundo dados de
etiquetagem do Inmetro.
A Chevrolet possui a mais ampla gama

de produtos do mercado nacional, que inclui ainda os novos: Trailblazer, Cobalt, S10,
Cruze e Tracker, por exemplo. A rede de concessionárias da marca é uma das maiores do
país, com aproximadamente 600 pontos de
atendimentos, onde os clientes encontram
atendimento detalhado para vendas com
isenção de impostos para PCDs.

Balanço e expectativa
para 2017

Saraiva admite que 2016 foi um ano
difícil, mas que conseguiram driblar bem
a crise e projeta um próximo ano melhor.
“Sem dúvida, a crise econômica e política
atingiu a todos, mas com planejamento,
criatividade e persistência conseguimos
bons resultados em termos de marketshare e continuaremos trabalhando duro para
alcançar o melhor equilíbrio no resultado
financeiro”, afirmou o gerente regional de
vendas diretas da GM.
Já o segmento PcD, apesar da forte
queda no mercado de vendas neste ano,
veio na contramão da crise e registrou
uma procura maior. “Detectamos um ligeiro aumento de vendas em relação a 2015,
graças ao conhecimento cada vez maior
do público consumidor sobre seus direitos
na compra de veículos com isenção de
impostos”, contou Saraiva.
As expectativa da GM para 2017, de
acordo com o gerente de Vendas Diretas,
é de muito esforço para garantir sucesso
nos negócios. “Será mais um ano de trabalho duro, com mercado mais competitivo,
onde não apenas a guerra de preços será
uma arma poderosa, mas também as reais
vantagens tecnológicas, características de
performance, economia e, sem dúvida,
a atenção ao cliente serão decisivos na
conquista da preferência do público por
determinada marca ou produto”, concluiu.
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Empresas assinam pacto
pela inclusão da pessoa
com deficiência

O

24º Encontro da Rede Empresarial de Inclusão Social,
realizado em 20 de outubro
último, em São Paulo/SP,
terminou com a assinatura
de um documento em que várias companhias se comprometem com o respeito e
a promoção dos direitos das pessoas com
deficiência; com o desenvolvimento de
políticas e procedimentos com vistas às
ações afirmativas em todos os âmbitos da
organização; com a promoção da cultura e
de ambientes inclusivos e acessíveis; com a
comunicação e orientação para o respeito
dos direitos e deveres das pessoas com
deficiência; com a inclusão da questão deficiência na estratégia da empresa e com
o planejamento de produtos, serviços e
atendimento aos clientes.
Fazem parte da Rede e assinaram a
Carta de Adesão ao Pacto pela Inclusão

de Pessoas com Deficiência as empresas:
Serasa Experian, TozziniFreire Advogados,
ACCENTURE, EY (antiga Ernst & Young),
Grupo Pão de Açúcar (GPA), Jones Lang
LaSalle (JLL), Natura, IBM e Dow.
Segundo o presidente da Serasa Experian, José Luiz Rossi, o objetivo da assinatura é fortalecer o tema institucionalmente
nas companhias. “Na Serasa Experian, as
práticas propostas pelo pacto já são realidade, mas acreditamos que essa ação conjunta inspire outras organizações a seguirem o exemplo. Queremos promover um
engajamento maior e uma real mudança
no patamar da inclusão e diversidade junto
a essas corporações”, diz o executivo.
A Rede foi lançada em 2012, no 26º Fórum de Empregabilidade de Pessoas com
Deficiência da Serasa Experian. A organização hoje é chancelada e reconhecida
pela Organização Internacional do Trabalho

(OIT) e reúne atualmente cerca de 100
empresas dispostas a promover e discutir
a inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.
A iniciativa tem como principais ações
o compartilhamento de conhecimento e
boas práticas entre as companhias; a articulação de contatos, parcerias e projetos e
o desenvolvimento de produtos e serviços
conjuntos, que visem à qualificação profissional e favoreçam a atração e a retenção
desses profissionais.
O Grupo que compõe a Rede se reúne
a cada dois meses mas, excepcionalmente, para fechar o ano, o 25º Encontro,
realizado na Sede da Serasa Experian, foi
marcado para o dia 25 de novembro, com
a participação especial de uma especialista
em neurociência, Inês Cozzo, para falar
como o cérebro humano funciona quando
o assunto é lidar com o “diferente”.
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Encontro no Paraná discute emprego apoiado
presidente da ANEA e de Alexandre Prado Betti, tesoureiro da instituição, desde
2013. Em parceria com a Unilehu foi
realizado um curso para formação de
consultores em Emprego Apoiado. “Esse
grupo, por acreditar na importância da
metodologia, se interessou em trazer
para o Paraná um braço da ANEA para
disseminar o tema no Estado”, conta a
coordenadora. Em novembro de 2015

Conhecer melhor como funciona o método do Emprego
Apoiado e a sua história de desenvolvimento e evolução,
tanto nos Estados Unidos e Europa, como também no Brasil.
Este foi o principal objetivo do I Encontro Nacional de Emprego Apoiado realizado em Curitiba/PR, nos dias 28 e 29
de outubro. O Emprego Apoiado surgiu nos Estados Unidos,
no final da década de 70, com o objetivo de promover a
inclusão no mundo do trabalho de pessoas com deficiência
intelectual por meio de uma metodologia inovadora que se
propõe a atender um segmento antes excluído do mundo
do trabalho. A ideia evoluiu e, atualmente, atinge diversos
públicos. O evento foi uma realização da Associação Nacional de Emprego Apoiado (ANEA) e teve como apoiadores
a Universidade Livre para a Eficiência Humana (Unilehu), a
Universidade Positivo, o Conselho Paranaense de Cidadania
Empresarial, a Secretaria Municipal
do Trabalho e Emprego e a Secretaria
Especial dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Curitiba.
Regiane Ruivo Maturo, coordenadora de Políticas Públicas e Defesa de Direitos da Secretaria Especial,
explica que Curitiba/PR foi escolhida como sede do encontro nacional devido a um grupo de pessoas que já acompanhava o trabalho realizado por Romeu Kazumi Sassaki,

foi realizado o I Encontro Paranaense de
Emprego Apoiado, em parceria com a
Secretaria Especial de Curitiba, com o
objetivo de disseminar a metodologia
no Estado. Em decorrência desse envolvimento, Curitiba/PR foi escolhida para ser a sede do I
Encontro Nacional de Emprego Apoiado.
O evento, de acordo com Regiane, teve uma programação muito rica, abordando desde o histórico do EA, políticas públicas, trabalhos com pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), prática do ensino do método, além
da experiência de implantação de um serviço de EA, entre
outros temas. Participaram palestrantes vindos do Rio de
Janeiro, de São Paulo e de Salamanca - Espanha (o especialista Borja Jordán de Urries e o vice-presidente da ANEA,
Oswaldo Barbosa, ministraram palestras via internet). “Para
nós, do Paraná, foi uma grande oportunidade sediar o
evento por sua relevância e por acreditamos que o EA é
uma ferramenta fundamental para a inclusão de pessoas
com deficiência que enfrentam maiores restrições para
ingressar e permanecer no
mundo do trabalho”, disse a
coordenadora. Atualmente,
a ONG Unilehu oferece o
serviço de emprego apoiado para a comunidade com
consultores capacitados e
supervisionados por Alexandre Betti.
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Volvo é a primeira marca autorizada
a vender carros importados no Brasil
com isenção de impostos para PcD

A iniciativa é inédita. Ao acolher os
argumentos da fabricante sueca, que
durante um bom tempo realizou estudos promovidos por uma equipe de especialistas, as autoridades competentes
permitiram à Volvo Cars comercializar
todos os veículos importados
de seu portfólio com isenção
de IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados, para pessoas
com deficiência.
Com a decisão, a empresa
passa a se enquadrar na Lei Nº
8.989, que a habilita a vender
automóveis livres de IPI e IPVA
(esse último apenas em alguns
Estados específicos). Na capital paulista, por exemplo, há também a
liberação do rodízio municipal.
“Entendemos que essa legislação é
um avanço importante para beneficiar
as pessoas com deficiência, garantindo

a elas mais autonomia em seus deslocamentos diários. Entretanto, não havia
tratamento com isonomia entre as marcas, o que acabava limitando a oferta de
produtos inovadores e com a mais alta
tecnologia existente ao consumidor. E
por que o brasileiro não
poderia ter acesso aos veículos da Volvo, que são
considerados os carros
mais seguros do mundo,
nas mesmas condições
que preconiza a lei ? Fomos atrás disso”, afirma
Luis Rezende, presidente
da companhia no Brasil.
No caso da Volvo, atualmente a alíquota do IPI é de 13% para
modelos equipados com motores a gasolina e chega a 25% de isenção no caso
dos modelos da marca com motores a
diesel.

Pioneirismo

Com os veículos Volvo enquadrados
na legislação com isenção de impostos,
as pessoas com deficiência passam a se
beneficiar de tecnologias de última geração, como o Volvo On Call, um serviço de
segurança, proteção e conveniência disponível de série desde 2012 em toda a
gama vendida no País. O sistema oferece
assistência 24h, auxílio de emergência e
localização, em caso de roubo ou furto.
O mesmo ocorre com o City Safety,
sistema oferecido de série desde 2009,
capaz de detectar perigo de colisão e,
caso o motorista não pise no freio, controlar o deslocamento do veículo, podendo
pará-lo em velocidades até 50 Km/h.
Essa iniciativa inédita da Volvo, como
parte de sua estratégia comercial no
Brasil, reflete-se em sua herança de
pioneirismo na atuação junto ao setor
automotivo.
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por Adriano Baldini

Emprego e Pessoa
com Deficiência

m meio à crise do emprego no Brasil o número de pessoas com deficiência com carteira assinada ganhou 22 mil empregos em 2015 – 5,75% a
mais que no ano anterior, segundo os últimos dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Esse resultado é uma excelente evidência de quanto o trabalho da
fiscalização é responsável pelo avanço no número de contratações, uma vez que em
alguns estados, como Minas Gerais, o número de fiscalizações aumentou 44%.
Os reais avanços nos resultados dos números de qualquer pilar de diversidade no
mundo só aconteceram quando, de alguma forma, se criaram cotas ou metas com
forte consequência ao não cumprimento. As cotas raciais nas universidades, as cotas
das pessoas com deficiência, as cotas da lei da aprendizagem e, ainda, as cotas dos
negros nos concursos públicos são as evidências brasileiras de como necessitamos
dessas ações afirmativas para, de fato, evoluir numericamente.
A questão que trago aqui é que apenas as cotas não resolvem o problema. Mesmo
há 20 anos trabalhando com diversidade e, em especial os últimos 10 anos atuando
nas áreas pública e privada, vejo diariamente que a qualidade da inclusão está longe
de ser a ideal. Os avanços numéricos, infelizmente, não provocam automaticamente
avanços qualitativos.
Há ainda um elemento que me assusta e é visceral quando falamos de inclusão:
a cultura assistencial e a falta de repertório da maioria das pessoas para a criação de
algo genuinamente novo em nossa cultura.
Quando vejo os programas que muitas empresas pelo mundo criaram para ajudar
as mulheres a ocuparem cargos na alta liderança, vejo se repetir o mesmo modelo
de divisão de gênero carregada do machismo que vivemos. Existem outros pontos na
vida de uma pessoa que a fará ter sucesso na vida profissional e, a maioria deles, está
fora das empresas. Não trabalhar os elementos de igualdade de gênero e relações
compartilhadas desde a infância impedirá que nossa cultura machista e preconceituosa
se altere. Ter mulheres na liderança que repetem os comportamentos dos homens
para serem e se manterem líderes, não resolve a questão, apenas a muda de lado.
Precisamos que cada pessoa pense em como criar os filhos e se relacionar com
a sociedade de forma diferente, mais respeitosa e inclusiva, não se calando frente a
tantos atos preconceituosos. Isso significa que mesmo uma pessoa com deficiência
precisa avançar no respeito a outros pilares de diversidade.
Com tudo isso, voltamos a olhar a qualidade na inclusão que cada empresa promove.
Há muito a se fazer. As motivações das empresas estão em fazer seus negócios serem
lucrativos e, para isso, precisam cuidar da imagem, dos clientes e das pessoas que
ali trabalham. Em tempos de crise, cada pessoa precisa ser melhor e mais produtiva.
Aqui que a cultura assistencial atrapalha. As empresas não sabem como provocar de
fato o protagonismo de seus funcionários para continuarem evoluindo, assim como a
maioria das pessoas não sabem o que sugerir para as empresas realmente mudarem.
Nesta edição, desafio os leitores a pensar e sugerir soluções que ampliem de fato
a qualidade da inclusão das pessoas com deficiência, em um equilíbrio de custo X
benefício. As melhores propostas serão foco do próximo artigo. Enviem as ideias para:
adrianobandini@hotmail.com

Adriano Bandini

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

Muita
Saudade !

M

uita Saudade de minha
infância...
Muita Saudade, apesar
de todas as barreiras vividas por ser uma Pessoa

com Deficiência...
Muita Saudade daquela época que não sabíamos o que era violência na minha velha
cidade de São Luiz Gonzaga...
Muita Saudade daquela época onde não
sabíamos o que era a droga...
Muita Saudade daquela época onde não
sabíamos o que era assalto, arrombamento...
Muita Saudade daquela época onde não
sabíamos o que era arma e tiroteio...
Muita Saudade daquela época onde eu corria e pulava, do meu jeito, apenas de cueca
por aí...
Muita Saudade daquela época onde eu tomava longos banhos de chuva...
Muita Saudade daquela época onde eu ficava, depois da aula, até anoitecer jogando bolita,
em segurança...
Muita Saudade daquela época onde qualquer canto de terra se transformava em espaço
para uma partida de bolita “das deva”...
Muita Saudade daquela época onde qualquer “potreiro” se transformava em campo para
um bate-bola. E se fosse um “banhado” era
melhor...
Muita Saudade daquela época onde nossas
casas não tinham grades...
Muita Saudade daquela época onde dava
para sentar e “chimarrear” na calçada à frente
das casas até altas horas...
Muita Saudade daquela época em que eu ia
ao supermercado com o pai e a mãe e enchia
a pança de chocolate, e na saída dizia que “não
comi nada” apesar de estar todo lambuzado...
Muita Saudade deste tempo que não existe
mais...

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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Novos nomes na
capital paulista

epois de ameaçada de
extinção, por um equívoco do prefeito eleito João
Dória em declarações
dadas à imprensa, mas
que rapidamente foram esclarecidas,
a Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida de
São Paulo será comandada em 2017
pelo advogado Cid Torquato, que era

o secretário adjunto da Secretaria de
Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Estado de São Paulo.
Antes desse cargo, Cid atuou como Coordenador de Relações Institucionais da
mesma Secretaria.
Após 10 anos com titulares sem deficiência, a pasta terá à frente, a partir da
posse, no próximo mês de janeiro, uma
pessoa tetraplégica desde 2007, após
um mergulho em águas rasas durante
uma viagem à Croácia. Formado pela
Faculdade de Direito da Universidade

de São Paulo, com especialização em
direito empresarial, Torquato tem 53
anos, é casado e pai de dois filhos.
Sua carreira é consolidada fora da
área: foi executivo da Lowe & Partners
América Latina, StarMedia Networks, assessor em Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão no Governo de Fernando Henrique Cardoso, e fundador da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico, que
dirigiu até 2006. É membro do World
Summit Award, principal premiação global de conteúdo digital.
Em relação às pessoas com deficiência, é conselheiro do CONADE – Conselho Nacional de Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e coordenador do MAIS - Movimento Acessibilidade
Digital e Internet Segura, da Camara-e.
net. É autor do livro “Empreendedorismo sem Fronteiras - Um Excelente
Caminho para Pessoas com Deficiência”,
e apresentou o boletim “Cidades Acessíveis” na rádio CBN.
Em suas primeiras declarações, o
futuro secretário afirmou que fará uma
avaliação de todo trabalho realizado
até agora, para determinar o que será
mantido ou finalizado. Segundo ele, a
orientação do futuro prefeito João Dória é preservar o que está funcionando
bem. Disse ainda que pretende manter
pessoas que estão alinhadas com os objetivos na nova gestão e que produzem.
“Nossa prioridade máxima é a situação
das populações mais carentes, porque
as pessoas com deficiência que vivem
nessa realidade são muito vulneráveis”,
explicou.
Uma das novidades para a próxima
gestão municipal será o aumento da

parceria da capital paulista com o governo estadual. “Não existem projetos
feitos em parceria da Prefeitura com o
Estado na área da pessoa com deficiência. Embora haja uma comunicação
entre as secretarias, elas não tinham
projetos conjuntos”, declarou o futuro
secretário.

Conselho de Gestão
O futuro prefeito também convidou a
deputada estadual Célia Leão (PSDB)

para presidir o Conselho das Pessoas
com Deficiência. A medida faz parte do
plano de governo que pretende criar
Conselhos de Gestão, para que cada
setor possa ajudar na administração do
município.
Segundo declarações de Doria à imprensa, os Conselhos trabalharão como
órgãos de assessoramento com especialistas em cada área. Os conselheiros
serão voluntários, sem recebimento de
salário, que irão propor soluções e discutir
políticas para os problemas de cada setor.
“Fico feliz e honrada em fazer parte da
equipe do prefeito João Doria. A causa
das pessoas com deficiência tem que
ser um assunto de todos nós”, ressaltou
Célia Leão, que está há mais de 30 anos
na vida pública. Há 40 anos ela é ativista
da área em todo o Brasil.
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Honda Conduz: para
atender melhor !

Desde o início de sua produção nacional, em 1997, a Honda Automóveis oferece o Honda Conduz, programa da montadora japonesa que reflete o compromisso
no atendimento exclusivo ao público PcD
por priorizar o auxílio às pessoas com deficiência na obtenção da documentação
necessária para a compra de veículos.
Também por meio dessa iniciativa, a
empresa estipulou algumas diretrizes para
que suas concessionárias se adequem ao
atendimento especializado a esse público
com informações disponíveis no site sobre
a legislação de isenção, vagas de estacionamento demarcadas, rampa de acesso e
banheiro adaptado, conforme determinam
as normas brasileiras de acessibilidade na
LBI. Atualmente, 100 % da rede de concessionárias da marca é certificada pelo
programa em todo Brasil.

Outra forma de demonstrar o interesse
da montadora em oferecer as melhores
condições de atendimento aos clientes
PcD foi a criação do Seguro Especial, desenvolvida pela Seguros Honda, empresa
do grupo Honda Serviços Financeiros.
Contratando uma indenização de 100%
da tabela FIPE em caso de perda total (furto,
roubo, colisão com destruição total), não são
descontados os tributos aos quais o cliente é
isento na compra do automóvel. Desta forma, a PcD não perderá seu poder de compra,
possibilitando a aquisição de um veículo semelhante ao que ele possuía anteriormente
adquirido com o benefício da isenção. Outro
benefício é o carro reserva (para casos de
perda parcial - colisões, alagamentos etc)
com câmbio automático e direção hidráulica
(para alguns tipos de deficiência - a ausência
desses itens impede a dirigibilidade).

E ainda na ocorrência de acidentes em
que os clientes precisem de serviços de
assistência emergencial (guincho, panes
etc), o Seguro Especial Honda prevê prioridade, sendo que o próprio sistema de
atendimento identifica o cliente PcD.
Outro diferencial importante da Honda
em relação ao atendimento das necessidades deste perfil de consumidor é que
todos os modelos e versões de automóveis da marca contam com a opção de
câmbio automático, excelente espaço
interno e amplo porta-malas.
E a Honda segue apostando no crescimento dos seus negócios no Brasil. Suas
metas de ampliação incluem acelerar o
processo de desenvolvimento, produção
e comercialização de novos produtos cada
vez mais alinhados às expectativas do consumidor brasileiro.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Venha conhecer todas as vantagens
do atendimento especializado Honda,
em toda a linha 2017.

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 o seu Honda 2017.

Saiba mais em honda.com.br 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.
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Ano foi difícil,
mas mercado tem
esperança no futuro

O

título acima ajuda a resumir a situação do setor que reúne produtos
e serviços destinados às
pessoas com deficiência
e Tecnologia Assistiva. Afinal, o Brasil
“produz” cerca de 500 novos casos por
dia de pessoas com deficiências das
mais diversas, decorrentes da violência
urbana, dos acidentes de trânsito, da
prática de esportes radicais e de problemas congênitos. É um mercado que
movimenta cerca de R$ 5,5 bilhões por
ano e cresce de 15 a 20% ao ano, na
avaliação da ABRIDEF - Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços
de Tecnologia Assistiva.
Os consumidores com deficiência e
mobilidade reduzida precisam de produtos e serviços que são cruciais para a
reabilitação, inclusão e melhor qualidade de vida. Apesar disso, 2016 acabou
sendo um ano “atípico”, na avaliação de
muitos atores desse segmento, que ressaltaram a forte crise político/financeira
para justificar a diminuição da produção e
dos investimentos, com receio deste delicado momento. Mesmo as pessoas com
deficiência comprando por necessidade,
elas acabam muitas vezes postergando
a compra e isso traz uma retração na
indústria, no comércio e nos serviços.
Segundo a ABOTEC - Associação
Brasileira de Ortopedia Técnica, muitos
pacientes que faziam suas órteses e
próteses em oficinas ortopédicas particulares migraram para o SUS - Sistema
Único de Saúde. Segundo o presidente
da entidade, mesmo fornecendo para
todo o Brasil, o SUS tem uma tecnolo-

gia antiga que, muitas vezes, dificulta a
reabilitação do paciente. “Não podemos
esquecer que os preços da tabela SUS
são os mesmos há 8 anos. É impossível
a quem fornece para o SUS ter um lucro
justo e oferecer um produto de qualidade”, explica Peter Kuhn. A Associação,
que tem 200 afiliados e é a maior da
América Latina, reunindo profissionais
protesistas e ortesistas, também registrou uma diminuição no seu número de
associados, assim como no número de
participantes em cursos que ministra,
embora tenha realizado em 2016 mais
de 20 cursos pelo Brasil, um número
considerado recorde.

O que fazer para
melhorar ?
Quais as expectativas para
2017 ?
Para o presidente da ABRIDEF e diretor/editor desta revista, Rodrigo Rosso,
a primeira coisa a fazer é superar com
inteligência esse momento de crise. A
entidade é patronal e reúne as empresas
do setor – indústria, comércio e serviços
– e por isso, sente na pele os efeitos da
crise política e econômica do País. As
principais ações da ABRIDEF são junto
ao Governo Federal em todas as suas
instâncias – executivo, legislativo, ministérios – e o momento político em
Brasília/DF não é dos mais favoráveis
para reinvindicações setoriais, o que
impediu muitos avanços e conquistas
que estão parados nas pautas governamentais. Mesmo assim o presidente da
ABRIDEF é otimista e espera um 2017
onde o mercado possa ao menos voltar

a respirar. “Esse processo de retomada
da economia é lento. Temos que estar
preparados e ter perseverança, nunca
deixando de fazer a nossa parte. Acredito
que o pior já passou e que 2017 será sim
um ano melhor”, afirma Rosso.
Do ponto de vista da ABOTEC, o governo deveria mudar a concessão das
órteses e próteses, além de criar uma
nova lista com itens melhores e que
atendam às necessidades dos pacientes. O presidente da entidade dá um
exemplo: uma prótese para um paciente
jovem e ativo não pode ser a mesma de
um idoso, as exigências são outras. “Isso
não quer dizer que somente as próteses
e órteses mais caras trarão benefícios aos
pacientes, mas que é necessário adequar
a melhor solução para cada paciente, isso
é um direito constitucional, que não é
cumprido como deveria”, explica Kuhn.
Ele também espera que a profissão
seja reconhecida, um pleito que já dura
20 anos, com a votação no Senado do
Projeto de Lei Nº 121, de 2015. “Nós da
ABOTEC esperamos um 2017 melhor,
com uma economia em recuperação,
mais confiante, e que nossos governantes se envolvam de corpo e alma em
mudar a história atual, e transformá-la
numa realidade mais digna, com justiça,
igualdade, liberdade e com grande empenho em melhorar a vida de milhões
de pessoas no Brasil”, finaliza.

Empresas analisam o
mercado
No comércio de cadeiras de rodas,
produtos ortopédicos, andadores e estabilizadores, carrinhos motorizados e

mercado
guinchos-elevadores
para transferência
de pacientes, por
exemplo, Luciano
Santos, diretor comercial da Monumento Casa Ortopédica, afirma que em
2016 houve uma das maiores desvalorizações cambiais desde a criação do
Plano Real. Isso travou as importações
que mesmo na linha de produtos nacionais têm grande relevância. “Soma-se
isso a um cenário político e questões
econômicas que estão aí no dia a dia de
todos nós, o que mostra um momento
recessivo muito delicado, que veio para
ficar mesmo no médio prazo”, ele acredita. Santos afirma que houve retração
de vendas tanto na indústria, seja pelo
desaquecimento do varejo, assim como
pela imobilização das compras públicas.
Isso causou uma queda acentuada e
constante nos resultados de venda no
agregado total de valores. “Em quantidade, conseguimos praticamente manter as
médias de anos anteriores adequando
ao perfil de vendas do mercado que
busca por versões de menor custo”, comenta o diretor sobre o desempenho
de sua empresa.
Para dar novo fôlego ao setor, entre outras medidas, Santos sugere um
maior apoio, divulgação e diminuição da
burocracia por parte da linha de crédito
do Banco do Brasil para esse segmento
- BB Acessibilidade - com excelentes
condições, o que permitiria um melhor
planejamento do orçamento das famílias e um mercado mais aquecido, com
fôlego aos lojistas. Para 2017 ele crê na
manutenção desse cenário de estagnação com melhoras crescentes mas em
ritmo lento. “Temos que ter a humildade
em reconhecer que há a necessidade de
adaptações com um novo cenário que
nos faz ter que ser criativos, estabelecer
parcerias, rever fornecedores e saber
também olhar para dentro da empresa,
visualizando no que se pode tornar mais
eficiente.”
No setor produtivo, a Ottobock do
Brasil, que trabalha com componentes

para próteses, aparelhos ortopédicos e
órteses, cadeiras de rodas, almofadas
e acessórios, também concorda que a
desaceleração da economia impactou
o segmento de Tecnologia Assistiva, reduzindo o volume de concessão dos
equipamentos ortopédicos no segmento
público. “Felizmente na contramão deste
processo, o segmento privado manteve
o crescimento dos últimos anos, o que
promoveu o equilíbrio dos objetivos
esperados”, analisa
Ricardo Oliveira,
diretor de Vendas
e Marketing da empresa.
Para impulsionar o setor, ele sugere uma maior eficiência na gestão dos
recursos, priorizando as demandas de
acordo com as necessidades das unidades de reabilitação. Também sugere
uma revisão dos itens codificados na
tabela de referência do SUS, visando atualização da oferta de novas tecnologias
que melhoram a qualidade de vida dos
usuários pela sua maior capacidade de
atendimento das demandas individuais.
Também diz serem necessários planos
estratégicos para a descentralização regional das unidades de reabilitação com
maior cobertura das áreas do interior,
pois hoje é notada a concentração em
regiões metropolitanas, dificultando o
acesso e agilidade do atendimento especializado da população. É necessária,
ainda, segundo ele, a capacitação das
equipes interdisciplinares responsáveis
pela reabilitação das pessoas com deficiência, assim como Incentivos fiscais para
a matéria prima da indústria primária e
aumento de facilidades financeiras (linhas de créditos) para impulsar o acesso
às novas tecnologias. Oliveira acredita
na recuperação do setor em relação a
2016, “fator que sustentaria os planos de
investimentos projetados pela empresa
para os próximos anos, buscando manter
a liderança de mercado da Ottobock no
Brasil e América Latina”, explica.
“O segmento da pessoa com deficiência, certamente, teve uma grande visibili-

dade com o advento das Paralimpíadas.
O desafio agora é utilizar esta motivação
e imagem positiva conquistada para que
possamos avançar na construção de uma
sociedade diversificada, garantindo os
direitos e cidadania desses indivíduos”,
finaliza o diretor.
No caso da Expansão – Tecnologia
Terapêutica Dinâmica, que trabalha com
adequação postural personalizável, interação sensorial, posicionadores e facilitadores, 2106 foi um ano desafiador
e influenciado por conta do ambiente
político, que refletiu no econômico. “A
expectativa era de que após a definição
relacionada ao processo de impeachment haveria uma melhora significativa,
o que não aconteceu”, afirma o diretor
comercial Eurípedes Fernandes de
Oliveira Júnior.
“Buscamos sempre
diversificar a nossa
estratégia e ação
para equilibrar nossos negócios e esforços entre os canais
público (governo), institucional (associações), rede de revendas e consumidor final, contudo sentimos uma clara retração
na demanda”, explica. Para impulsionar o
setor, Fernandes acredita que o acesso
ao crédito “mais barato” ajudaria muito
o segmento. “Por outro lado, há uma
questão específica relacionada ao SUS
que não diferencia ou não ‘enxerga’ níveis diferentes de pessoas com paralisia
cerebral, por exemplo, fornecendo produtos a valores fixos que não favorecem
o acesso desses pacientes a produtos
que, efetivamente, ‘mudam a vida’ deles
e dos seus familiares” conta.
Já para 2017 a expectativa é positiva
e a Expansão está atualizando a linha de
produtos com lançamentos, realizando
cursos e investindo em comunicação,
afirma Fernandes. “É na crise que buscamos soluções. Eu diria que 2016 foi
de muito aprendizado, de tomada de
decisões rápidas, nos obrigando a sair
da zona de conforto e mudando a forma
de analisar e agir no mercado”, finaliza
o diretor.
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A Orthopauher, pioneira na fabricação
de produtos ortopédicos de Silicone e
Gel Polímero, também concorda que a
crise econômica geral tem impactado
os negócios. Mesmo assim, o diretor
administrativo Yury
Presbytero afirma
que as ações tomadas pela empresa
junto ao mercado
fez com que o crescimento acima de
dois dígitos verificado em 2015 se repetisse em 2016. Para que isso acontecesse, ele afirma que a empresa fez
diversos ajustes e melhorias nos processos de compra, venda, contratos e relacionamento com clientes. “Na verdade,
entendemos que esta crise em nosso
setor é de oportunidades, quem conseguir ser mais eficiente pouco sofrerá ou
até mesmo crescerá, como é o nosso
caso. Acredito que o planejamento e
muito preparo, treinamento e capacitação das pessoas poderiam fazer com o
que o setor sofresse bem menos”, analisa Presbytero. “Inflação subindo, taxa
de juros do Banco Central alta, restrição
do crédito, aumento da inadimplência,
crescimento do desemprego, diminuição da renda média e queda no PIB do
país. Como não se assustar com essas
manchetes, cada vez mais comuns no
noticiário?”, ele pergunta. “Esse cenário
é assustador, principalmente você que
trabalha na área comercial que, muitas
vezes, tem seu desempenho afetado por
notícias como essas. No entanto, o conselho é: não é hora de se desesperar”.
O diretor acredita que, em 2017, haverá mais crescimento devido à melhora
da economia, mais ocorrerá um impulso
maior ainda para aqueles que souberam
lidar com a resiliência no momento de
recessão. “Com preparação e planejamento, é possível sobreviver à recessão
e até mesmo crescer. Este foi um recado
para minha equipe”, conta.
Já a Coloplast, empresa que trabalha com produtos para estomias, urologia, incontinência e tratamento de
feridas, entre outros, e está presente

em vários países, também considera que a condição macroeconômica
e política trouxe inúmeros desafios
para a área da saúde. De acordo com
Everson Soares,
diretor geral, e a gerente de Marketing
Alessandra Garcia,
em 2015 houve um
corte da ordem de
11 bilhões de reais
na saúde e isso se refletiu nos resultados
de toda a indústria. “Também no setor
privado, com o desemprego aumentando, houve uma diminuição no número
de vidas asseguradas, trazendo mais um
desafio para as empresas”, consideram.
Segundo eles, apesar das dificuldades, o
crescimento existe, mas de forma mais
lenta que há quatro anos. “Seguimos
com uma perspectiva positiva para os
próximos anos, pois existem muitas áreas
de oportunidade para melhorar o padrão
de cuidado em saúde”, anunciam. Para
impulsionar o mercado eles sugerem
uma melhoria do acesso ao paciente,
incorporando novas tecnologias e trazendo mais qualidade de vida para atender
as necessidades íntimas das pessoas.
A Vanzetti trabalha com uma linha
de brinquedos adaptados, como o
playground para cadeirantes, e outros
produtos dedicados a crianças com
deficiência. Para o
diretor Luiz Fernando Vansetti,
o corte de verbas do
setor público atingiu
em cheio a empresa, provocando uma
retração de 40% em 2016 em relação
ao ano anterior. Como atua principalmente junto a esse setor, a empresa
busca agora novos mercados, como lojistas, escolas e associações. “Estamos
otimistas que as coisas irão melhorar
em 2017 e iremos trabalhar bastante no
que depender de nós”, promete Vansetti.

Adaptações veiculares
A Cavenaghi trabalha com adaptações
veiculares para condutores e não condu-

tores, além do comércio de cadeiras de
rodas, equipamentos para reabilitação,
entre outros itens, setor que verificou
uma queda nas vendas driblada com
busca de novas opções para os clientes seja em produtos como em canais
de vendas. Dessa forma, segundo a
diretora comercial
Monica Cavenaghi,
foi possível registrar
crescimento mesmo
em um ano de dificuldades.
O forte mesmo da
empresa são as adaptações veiculares,
aquelas necessárias para que pessoas
com deficiência possam dirigir seus carros ou serem conduzidas neles. Para a
diretora, foi sentida uma pequena retração no mercado de veículos particulares
e uma alta de vendas no mercado institucional, em função das leis de acessibilidade que são cada vez mais difundidas
e atendidas. E o que pode ser feito para
impulsionar o setor ? “Muita criatividade
por parte das empresas e luta de todo
o segmento para que o poder público
cumpra seu papel de promover a inclusão social e fomente, assim, o mercado
de Tecnologia Assistiva. Não podemos
nunca nos esquecer que nosso principal
cliente deveria ser o estado e as seguradoras e não o cliente final. Seguramente
é mais difícil discutir este assunto em
anos recessivos como os que estamos
passando, mas a pauta deve manter-se
sempre viva”, diz a diretora.
Para 2017 ela tem boas expectativas:
“Faremos lançamentos importantes de
produtos e contamos, também, com um
mercado institucional de veículos com
isenção em alta. Em épocas de crise de
nada adianta reclamar. É preciso fazer
diferente. É preciso ter garra e paixão.
Seguramente tem sido desafiador, mas
não menos nobre e apaixonante”, conclui.
No mesmo segmento de adaptações está a Italmobility. O diretor
Giacomo Morandini concorda que
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no mercado privado, devido à situação
econômica, a situação é um pouco mais
retraída. Em contrapartida, ele cita como
exemplo a prefeitura de São Paulo que
autorizou a introdução de 250 táxis adaptados e, logo após, a prefeitura de Porto
Alegre/RS autorizou outros 90.
Morandini acredita que outras cidades brasileiras adotarão a mesma política das duas, inclusive para atender à
Lei Brasileira de Inclusão, e isso poderá
ajudar muito o setor. Por outro lado, ele
não vê, no momento atual, possibilidade
do Governo aumentar o limite do valor
dos veículos com direito à isenção, hoje
em R$ 70 mil, uma antiga revindicação.
“O setor privado vai ficar penalizado por
muito tempo ainda”, acredita. Para 2017
ele espera manter a empresa saudável,
aguardando momentos melhores da
economia nacional. “2016 foi um ano
importante para a Italmobility, esperamos
que o que foi semeado com entusiasmo
possa ser colhido com sucesso nos anos
vindouros”, conclui.
Outra empresa de adaptações veiculares, a Hélio Mobilidade, também sentiu
uma retração em 2016 na comparação
com 2015 devido aos fatores econômicos que atingiram fortemente o mercado
nacional. “A empresa sempre intensificou o seu trabalho em novas linhas de
produtos para manter suas metas e se
adaptar ao novo cenário nacional”, conta
o gerente geral César Madeira. “Para o

ano de 2017 buscaremos novas opções
de produtos e segmento para retomar
o crescimento dos últimos anos e nos
mantermos como referência em adaptações veiculares”, promete.

Ainda os veículos
Quando se fala em veículos, muitos
setores são envolvidos. Na compra um
carro, por exemplo, é preciso providenciar toda a documentação. Aí entra o
papel do despachante, que não teve um
ano muito fácil, como
conta Éder Santos,
diretor da Inova Isenções: “2016 foi um
ano bom, mas com
muitas dificuldades
na emissão das isenções de IPI e ICMS devido a greves dos
postos fiscais”. Ele acredita que, para
impulsionar o setor, deveria haver mais
divulgação sobre o direto das pessoas
com deficiência obterem esses benefícios. A expectativa para 2017 é de que,
finalmente, o teto de R$ 70 mil para a
compra de veículos com isenções seja
reajustado.
No setor de autoescolas, o movimento, apesar de menor,
se manteve. É o que
conta a diretora comercial da Autoescola DF, Daniele
Almeida: “2016 não

foi como prevíamos mas não foi de todo
ruim, inclusive inauguramos uma nova
unidade em Sorocaba/SP. Estamos fora
das estatísticas, contratando e ampliando
a rede. Claro que diminuiu nosso número de clientes, mas estamos em pé”,
garante. Ela também acredita que um
aumento no teto do valor dos veículos
para a concessão de isenções também
daria um novo impulso. “Esperamos que
o mercado comece a reagir porque houve um recuo com a instabilidade econômica”, afirma Daniele.
Outra área do setor é o de locação.
Como se comportou o aluguel de carros adaptados e vans
para esse público ?
Quem responde é
Leandro Zillig, diretor comercial da
Azul Locadora. Devido à situação econômica do país, muitos eventos deixaram de acontecer e outros diminuíram
de tamanho e reduziram o número de
participantes. “Nós buscamos oportunidades ligadas aos eventos Olímpicos e
Paralímpicos. Participamos, inclusive, do
revezamento da Tocha Paralímpica no
Rio de Janeiro, além de outras oportunidades ligadas aos jogos”, lembra Zillig.
Segundo ele, o mercado de transporte
de pessoas enfrentou um ano bastante difícil já que está ligado diretamente
ao mercado de trabalho. Como muitas
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mercado
pessoas perderam seus empregos e
muitas empresas precisaram reduzir o
custo operacional, houve uma grande
retração. Para impulsionar o setor ele
sugere incentivos para compra de novos
veículos com financiamento do BNDES-PSI (Programa de Sustentação de Investimento), a desoneração fiscal para
compra de veículos e equipamentos e
a retomada da economia de maneira
geral. “Estamos com grandes expectativas para o próximo ano, onde podemos
perceber a retomada da confiança dos
empresários para realizarem novos investimentos, além de medidas do governo
voltadas para o incentivo à retomada do
crescimento econômico. Temos algumas
incertezas ainda devido às mudanças
no cenário econômico mundial. Para o
nosso setor, a retomada das contratações
produz impacto imediato no aumento do
investimento em transporte de pessoas”,
analisa o diretor.
Ele lembra ainda que, falando em
transporte acessível, o próximo ano promete grandes mudanças, como a das
normas de acessibilidade para os ônibus
rodoviários e também veículos escolares,
o que vai impulsionar o surgimento de
novas empresas e também o investimento em renovação da frota. “Estamos
otimistas”, encerra.

Outros setores
A Andaluz Acessibilidade trabalha com
uma linha de sinalização podotátil, pisos
táteis, sinalizações em Braile e sinalização visual e tátil. O ano não foi o esperado nem com as obras olímpicas: “Não
tivemos uma demanda forte como imaginávamos”, conta o
gerente administrativo Marco Antonio
Baptista. “A falta de
verba da Rio 2016 dificultou a contratação
dos nossos serviços,
tivemos uma certa demanda mas bem
abaixo do esperado. A empresa sentiu
uma retração muito forte na contratação
de serviços e na venda de materiais, principalmente após o meio do ano”, lembra.

Para impulsionar o setor, Baptista acredita que deveria haver uma maior divulgação da norma para que haja consciência
por parte das empresas sobre a necessidade de sua aplicação, além de maior e
melhor fiscalização para seu cumprimento.
Uma redução ou isenção de impostos
para tornar os produtos mais acessíveis
também seria necessária. As expectativas
para 2017 não são muito animadoras mas
o gerente espera uma reação da atividade
econômica, principalmente da construção
civil que é o setor que mais afeta a empresa quando está em crise. “Espero que
possamos ver uma retomada da economia e que possamos conseguir incentivos
fiscais para que o produto se torne mais
acessível a todos, tornando assim a vida
mais fácil para as pessoas com deficiência”, encerra Baptista.
Em outra vertente, de aparelhos para
pessoas surdas, está o grupo Microsom,
que não tem motivos para queixas em
2016. De acordo
com o diretor comercial Dilson Pavezi,
o canal de varejo do
grupo teve um crescimento de 30% no faturamento, resultado
de investimentos realizados no passado,
abertura de novas lojas e bom atendimento. “Os aparelhos auditivos ainda
sofrem um grande preconceito da maior
parte da população. Eles ainda possuem
uma imagem antiquada, de que são
grandes, esteticamente pobres e com
poucos recursos tecnológicos. O que
muitos não sabem é que, atualmente, os
aparelhos auditivos são extremamente
discretos e tecnológicos. Há aparelhos
que se conectam com smartphones e
que é possível, por exemplo, atender as
ligações do celular ou escutar músicas
com o áudio diretamente no aparelho
auditivo. É possível, também, usar o
smartphone para controlar o volume do
aparelho auditivo, entre outras diversas
comodidades”, conta Pavesi.
Para 2017, o diretor informa que a
projeção é manter o mesmo ritmo de
crescimento na principal linha da em-

presa, a linha de aparelhos auditivos,
mas espera alcançar um faturamento
maior devido ao aumento no portfólio
de produtos, com equipamentos para
fonoaudiólogos e com o CPAP, aparelho
para tratamento da apneia.
Outro setor que experimenta um crescimento constante é o que trabalha com
as áreas de cultura e entretenimento.
É o caso da Steno, que permite acessibilidade às pessoas com deficiência
auditiva ou visual, fornecendo legendas
em texto, Libras (língua de sinais) e audiodescrição (narração oral), em tempo
real e em diversos idiomas, entre outras atividades. Para
o diretor comercial
Wagner Medici, as
pessoas estão mais
conscientes. Ano a
não, as empresas e
o governo vem percebendo que é uma parte da sociedade
muito importante, de milhões de pessoas que precisam ser atendidas. Além das
necessidades de acessibilidade, essas
pessoas são trabalhadores, consumidores e contribuintes.
Para impulsionar o setor, Medici acredita que os órgãos reguladores precisam ser
mais eficientes na cobrança da legislação
já aprovada, para que seja cumprida com
qualidade. Para 2017, ele espera que a
ANCINE - Agência Nacional do Cinema,
termine a avaliação das tecnologias que
proporcionem acessibilidade nas salas
de cinema para pessoas com deficiência auditiva e visual. “Já proporcionamos
essa experiência em teatro, com as peças
Tribos e Vermelho, do produtor e ator Antonio Fagundes, com um retorno ótimo”,
conta Medici. Para ele ainda há muito a
ser feito, principalmente em educação e
conhecimento: “Quando digo isso não é
somente para pessoas com deficiência
mas, principalmente, para a população em
geral. Sabemos que é difícil, principalmente nos dias de hoje, mas devemos sempre
acreditar”, diz o diretor, comemorando um
crescimento no uso de recursos de acessibilidade nas produtoras de conteúdo,
de 2015 para 2016, por volta de 60%.
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Três décadas de sucesso !
Em 2017, a Lyon Despachante completa 30 anos de tradição no mercado. Além
de atuar com documentação de veículos,
a empresa passou a trabalhar, em 2012,
também no segmento de isenções para
aquisição de automóveis para Pessoas
com Deficiência.
De acordo com o sócio
proprietário Itamar Tavares
Garcia, mesmo com a crise
econômica instaurada no País,
o setor foi o menos afetado.
“O segmento PcD, sem dúvidas, tem tido um forte crescimento. Mesmo com toda a
crise pela qual passamos, posso afirmar que, com certeza, foi a área que
menos a sentiu – isso pelo ótimo benefício
fiscal que proporciona um desconto que
os veículos têm em função das isenções
dos impostos”, comentou.
A recessão, no entanto, chegou a afetar
os negócios, mas a empresa não se desestruturou por completo. “Tivemos que

reduzir o quadro de funcionários, diminuir
os custos da empresa e dos sócios. Felizmente mantivemos nossos compromissos em dia, tanto com os colaboradores
quanto os fornecedores. Em resumo, o
ano de 2016 balançou um pouco, mas
a base do Lyon é forte e permaneceu de
pé”, garantiu Garcia.
Para o ano que vem, as expectativas

são as melhores e as comemorações do
30º aniversário da Lyon Despachante estão
previstas para novembro. “Temos confiança
de que o pior da crise já passou. O aprendizado deixado em 2016 servirá de base para
um 2017 bem melhor e mais tranquilo.
Faremos algo especial, afinal, uma empresa
permanecer aberta por tanto tempo tem
que ser comemorado”, finalizou.
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March e Versa CVT
e o recém lançado Kicks
vamos conhecer os lançamentos da Nissan que
vem conquistando o coração e a preferência
dos consumidores com deficiência !

A

montadora japonesa tem o
objetivo de se tornar uma
referência em vendas de
veículos com isenção de
impostos e atendimento
de pessoas com deficiência em sua rede
de concessionárias em todo o Brasil a
curto e médio prazo, para isso, vem investindo alto e apostando nesse mercado
potencial. O que marcou essa aposta foi o
trabalho que realizou nos Jogos Rio 2016
no Rio de Janeiro/RJ e a participação na
feira Mobility & Show em São Paulo/SP,
onde lançou oficialmente os dois modelos
com câmbio CVT.
De lá para cá a montadora só vem crescendo mês a mês no segmento e sendo
vista com outros olhos pelo mercado, não
só de PcD, mas dos consumidores em geral.
Assim, em parceria com a fábrica da Nissan e seu departamento de Vendas Diretas/
Especiais, a REVISTA REAÇÃO realizou uma
matéria especial de Test-Drive com os 3 modelos da montadora que vem se destacando
no mercado PcD, tendo nos seus modelos,
uma ótima relação custo x benefício.
Para realizar os testes, a equipe da re-

vista contou com a disponibilidade da
Nissan em nos enviar o March, o Versa e
o Kicks para realização dos trabalhos com
nossa equipe exclusiva e especializada. As
adaptações necessárias nos veículos - nos
3 modelos - foram feitas pela adaptadora
Cavenaghi, líder no segmento, com sede
no bairro do Jaguaré, na capital paulista,
e que é uma das principais parceiras da
revista nesses trabalhos.
Agora, vamos conhecer um pouco
mais desses 3 modelos da Nissan.

March CVT – o pequeno notável
Compacto e versátil, o March é bom de
briga, tanto na cidade, quanto na estrada,
mesmo quando colocado em situações
adversas, como estradas de terra, por
exemplo. Ele é sofisticado e recheado de
equipamentos para a sua categoria, e com
bom preço médio de mercado.
Apesar de pequeno, tem ótimo espaço
interno para motorista e passageiro, apertando um pouco apenas, os ocupantes do
banco de trás.
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No contexto geral, é uma boa pedida
para quem gosta de compactos e principalmente mulheres e jovens, pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida
que não precisam usar cadeira de rodas,
por exemplo.
A lista de equipamentos de série da
versão SL – CVT 1.6 Flex 16 cv, vem com
um pacote bastante interessante: ar digital automático, direção, vidros, travas e
retrovisores elétricos, volante multifuncional, faróis de neblina, ajustes de altura
do banco do motorista, alarme, além dos
obrigatórios freios ABS e airbags frontais, e
central multimídia Nissan Multi-App. O sistema tem tela de 6,2 polegadas e oferece
entradas USB/AUX, Bluetooth, navegador
GPS, câmera de ré e acesso à Internet com
conexão WiFi pela plataforma Android, que
permite ainda o download de aplicativos
compatíveis. Ou seja, é bem completo e
muito intuitivo, fácil de operar com leves
toques na tela.
Acessibilidade e transferência
A abertura das portas dianteiras é
normal, não tão ampla, mas nada que
dificulte o acesso, seja a pessoa usuária
de cadeira de rodas ou não. A altura do
banco do motorista é regulável e facilita
a transferência da cadeira de rodas para
o carro e também para aqueles que têm
dificuldade de locomoção ou usam bengalas e muletas. Os comandos de painel
e controles são próximos e ao alcance do
volante, portanto, perto das mãos do motorista, o que facilita na condução do carro.

Dirigibilidade, visibilidade,
conforto e desempenho
Os bancos dianteiros são firmes e as
regulagens permitem conforto para qualquer tipo de estatura e peso do motorista.
O descanso de braço da porta permite
o uso da alavanca de freio e acelerador
(adaptação) numa posição de maior
conforto ao condutor, com firmeza e segurança.

O March, apesar de compacto, é bastante confortável. A alavanca de câmbio
(automático - CVT) é bem localizada e
de fácil manejo e acionamento, inclusive
no modo esportivo, com botão na lateral
da alavanca. E as trocas de marchas são
suaves, praticamente imperceptíveis aos
ocupantes do carro.
O motor Flex tem bastante força e não
decepciona mesmo com o carro cheio,
tornando o modelo bastante versátil. Tanto na estrada, quanto na cidade, o March
CVT se comporta muito bem e com bom
consumo de combustível, nada assustador, mesmo com o ar-condicionado
ligado.
A visibilidade do pequeno notável da
Nissan é boa e o conforto e a dirigibilidade
são um ponto alto para esse compacto,
econômico e gostoso de dirigir.

Porta-malas
O único “pecado” do March CVT fica
por conta do porta-malas... é pequeno para
transportar a cadeira de rodas. Consegue,
como podem observar na foto, quando a
cadeira é desmontada e dobrada. Mesmo
um modelo de cadeira monobloco, porém,
tirando as rodas e encaixando o corpo da
cadeira com “jeitinho” sobre o encosto do
banco traseiro, sem o tampão. Mas, tudo é
questão de jeito e de costume. Porém, de
todo modo, a cadeira ocupa todo o espaço
do porta-malas, seja ela monobloco ou
dobrável em “x”. Como testamos o March
CVT num evento com várias mães com
seus filhos com deficiência, e ainda, com
uma jovem mamãe com deficiência – que
usa bengala – pudemos constatar que o
porta-malas acomoda tranquilamente um
carrinho de bebê, por exemplo, e a cadeirinha da criança vai confortavelmente presa
no banco traseiro, com toda segurança,
mesmo sem cinto de três pontos e apoio
de cabeça central.
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do para brisas e botões do painel de instrumentos, tem fácil acesso, bem como
o ar-condicionado. Tudo conta a favor do
Versa nesse sentido.

Versa CVT - sedan para todos
os gostos
A simplicidade e a sofisticação se
mesclam neste Sedan médio da Nissan.
Assim como o March, o Versa também
é fabricado na cidade de Resende/RJ, e
tem como destaque a surpreendente facilidade de acesso por parte do condutor
PcD e o agradável espaço interno e o conforto, principalmente, para um motorista
de maior estatura, uma característica dos
modelos da marca. O ângulo de abertura
de portas é muito bom, assim como o
espaço do vão da porta também.
O design agrada agora com as reformulações que a marca fez no modelo, mudando a opinião de alguns consumidores mais
resistentes. Hoje, o Versa CVT é o modelo
mais vendido da Nissan para pessoas com

deficiência e vem se mostrando uma das
melhores opções na relação custo x benefício do mercado para o público PcD.
Acessibilidade e transferência
A abertura das portas dianteiras do
Versa é ampla e a altura do banco do
motorista facilita a transferência da cadeira
de rodas para o carro e vice-versa. O modelo vem agradando os cadeirantes por
essa facilidade. Os comandos de painel
e controles são próximos e ao alcance
do volante, portanto, perto das mãos do
motorista. Outro ponto que facilita na condução do carro são os botões de controle
no volante e o botão de acionamento de
condução esportiva na alavanca do câmbio, lateralmente.
Os comandos de luzes e do limpador

Dirigibilidade, visibilidade,
conforto e desempenho
Os bancos dianteiros são firmes a as
regulagens permitem conforto para qualquer tipo de estatura e peso do motorista.
O descanso de braço da porta permite
o uso da alavanca de freio e acelerador
(adaptação) numa posição de maior conforto ao condutor, sem falar na firmeza e
segurança, tanto na cidade como em percursos de longa duração, como viagens,
por exemplo.
O sedan médio da Nissan é bastante
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confortável. A alavanca de câmbio CVT é
bem localizada e de fácil manejo e acionamento. E as trocas de marcha são suaves,
praticamente imperceptíveis aos ocupantes
do carro, pelas trocas contínuas do sistema.
Um ponto positivo no quesito conforto
é o espaço interno para motorista, passageiros e ocupantes do banco de trás. O
motor Flex 1.6 esbanja força e não decepciona mesmo com o carro cheio, permitindo inclusive uma condução mais esportiva,
caindo no agrado dos mais conservadores
aos mais jovens. Tanto na estrada, quanto
na cidade, o Versa se comporta muito bem
e com bom consumo de combustível, um
dos seus pontos fortes.
A dirigibilidade também é destaque,
gostoso de dirigir e fácil de estacionar com
sistema de câmera auxiliar de ré, e também pelo seu próprio porte e visibilidade,
o Versa vem se destacando a cada dia.
Porta-malas
“Um verdadeiro show de porta-malas”...
essa foi a frase mais usada pelas pessoas
com deficiência e seus familiares quando
se depararam com a abertura da tampa
do porta-malas do Versa. Foi uma unanimidade. Todos ficaram impressionados com
a capacidade, o tamanho e a praticidade
de sua utilização, seja pela abertura não
total quando acionado, seja pelo ângulo
da boca do porta-malas para entrada e
saída da cadeira, enfim... tudo conspirou
a favor do Versa nesse quesito.
Seja uma cadeira monobloco ou desmontável em “x”, fica muito fácil colocar o
equipamento dentro do porta-malas e retirá-lo depois. Os sedans têm a preferência
de grande parte do público que compra os
carros com isenção de impostos e o Versa,
pelo visto, vem para conquistar boa parte
desse consumidor. E sem dúvida nenhuma,
seu porta-malas é um dos grandes responsáveis por esse crescimento do modelo na
preferência do cliente PcD.

Kicks – o lançamento do ano
da Nissan
O Nissan Kicks foi lançado durante os
Jogos Rio 2016 e foi um dos grandes
destaques do evento e também da indústria automobilística brasileira neste
ano. Inicialmente produzido no México, o
Kicks começa a ser produzido no Brasil a
partir de março ou abril de 2017 e ai vai
poder contar com os benefícios fiscais das
isenções de impostos para pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida.
Independentemente disso, o modelo
hoje é uma paixão nacional e desperta o
desejo de ser conhecido pelos apaixonados por carros em todo o Brasil. E quando
se fala em pessoas com deficiência esse
desejo não é diferente.
O modelo pode ser encontrado na versão com câmbio automático e veio preencher uma lacuna entre os consumidores
de veículos com isenção de impostos, que
é exatamente na faixa dos SUVs compactos, uma preferência nacional hoje em
dia e que cresce muito também, entre os
consumidores com deficiência.
Um carro para a família, tenha ela ou
não filhos, o Kicks se encaixa muito bem
para quem procura status, conforto, economia e custo x benefício.
O acabamento interno do Kicks chama

muito a atenção, com itens de última geração em tecnologia, como a câmera de
ré que divide a tela com uma câmera de
auxilio de estacionamento, que mostra o
carro em tempo real visto de cima, facilitando por completo o estacionamento
nas vagas mais difíceis. E tem mais: o
modelo ainda oferece uma câmera auxiliar
de estacionamento dianteira, que pode
ser acionada quando necessário. O design
moderno e futurista do veículo desperta
atenção por onde passa.
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Nissan investe em patrocínio
na Rio 2016 e apresenta Kicks,
eleito melhor SUV da categoria

Na contramão da crise, a Nissan tem
motivos para comemorar em 2016. Com
novos lançamentos no mercado e estratégias eficientes de consolidação da
marca, a montadora japonesa superou
todos os obstáculos para se firmar como
criadora e líder de vendas no segmento de crossovers. “O ano de 2016 foi
histórico para a Nissan. Contamos com
o lançamento de alguns modelos que
realmente fizeram a diferença no mercado. Hoje temos o Versa e March, com
transmissão CVT, e o Kicks, eleito o melhor SUV da categoria. Além disso, patrocinamos as Olimpíadas e Paralimpíadas
do Rio de Janeiro, aumentando muito
a exposição da marca no Brasil. Foi um
ano desafiador por tudo que o nosso País
passou em 2016, mas memorável para
a Nissan”, afirmou Alexander Ferguson,
gerente nacional de Vendas Diretas da
Nissan do Brasil.
No segmento PcD, Ferguson avaliou
que a procura pelos modelos da Nissan
foi maior durante o último ano. “Tivemos um crescimento muito expressivo
nas vendas do Versa e do March CVT.
Esses produtos caíram no gosto dos
consumidores. Hoje podemos afirmar,
sem nenhuma sombra de dúvida, que a
Nissan conta com veículos que atendem
e superam as expectativas dos clientes
PcD”, ressalta.
Carro oficial dos Jogos Olímpicos e dos
Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Nissan

Kicks chegou às concessionárias da Nissan
de todo Brasil a partir de 5 de agosto –
data da abertura dos Jogos Olímpicos.
Trata-se de um carro moderno e inovador,
que utiliza avançadas soluções de construção, como aço de alta resistência e maior
rigidez da carroceria, para equilibrar com
inteligência a performance e o consumo
de combustível sem deixar de lado o conforto, posicionando-se como um dos melhores do segmento. O Brasil é o primeiro
país a comercializar o novo modelo, que,
em sequência, será introduzido em vários
países da América Latina e, futuramente,
em mais de 80 países pelo mundo.
Em relação ao patrocínio, a parceria
contemplou o fornecimento de cerca
de 4.200 veículos de diversos modelos
que atenderam às necessidades dos organizadores e do Time Brasil. O gerente explicou a importância de associar a
marca aos valores trazidos pelo esporte.
“Essa foi uma oportunidade única para a
Nissan. Investimos pesado para associar
a nossa marca aos valores olímpicos e
paraolímpicos, que na verdade são os
mesmos valores que adotamos na Nis-

san. Estamos 100% associados aos valores desses eventos”, declarou Ferguson.
Além do megaevento esportivo, a Nissan
patrocinou também o Revezamento da
Tocha Olímpica e Paralímpica, além do
Time Brasil.
Para 2017, as expectativas de vendas
são ainda maiores. “A Nissan continuará
crescendo em um ritmo forte. Temos
excelentes produtos com tecnologia de
ponta, uma rede de concessionárias
extremamente motivada e clientes que
desejam adquirir nossos veículos. A despeito de possíveis desafios da economia
brasileira em 2017, estamos muito otimistas”, finalizou o gerente nacional de
vendas Nissan.

Alexander Ferguson, diretor de Vendas Diretas da montadora, em apresentação no Hotel Nissan
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Acessibilidade e transferência
O Kicks é alto, imponente, do jeito que
a maioria das pessoas com deficiência que
dirigem gosta. E não só os cadeirantes,
mas também as pessoas que se utilizam
de bengalas, muletas ou simplesmente
idosos ou pessoas com dificuldade de
locomoção, afinal, é muito mais fácil se
sentar num banco mais alto no carro. Também para o cadeirante, esse processo é
um facilitador, quando o banco do carro é
da mesma altura ou um pouco mais alto
do que o assento da cadeira de rodas. O
entrar e sair do carro fica muito mais fácil
e sem tantos sacrifícios. É como sempre
dissemos: é muito mais fácil “subir” para
o carro e “descer” para a cadeira, do que o
contrário. O carro é um “ponto fixo”, mais
pesado que a cadeira, permitindo que a
força do usuário seja colocada toda nele
para se apoiar para a transferência. Já a
cadeira é um “ponto móvel”, e quando o
carro é mais baixo que ela ou na mesma
altura, essa transferência fica um tanto
comprometida. No Kicks, tanto entrar
como sair do carro para cadeirantes dá
uma certa segurança. Assim como dirigi-lo. O ângulo de abertura de portas para
o motorista também é muito bom para a
entrada no carro.
O Kicks, para quem dirige, dá aquela
sensação boa de “estar no comando”... O
fato de ficar numa posição mais alta, que
SUVs proporcionam, dá uma sensação de
poder, de domínio da situação por parte
do motorista PcD.
E os comandos de painel e controles
também ficam próximos e bastante ao
alcance do volante, que tem nele vários
controles à mão do motorista.
O sistema de ar-condicionado, colocado bem localizado no painel, também
facilita muito. A alavanca de câmbio au-

tomático, por sua vez, tem uma posição
privilegiadíssima e de fácil manuseio. O
freio de mão é que fica muito embaixo e
acaba meio fora de mão para quem tem
pouco controle de tronco.
Dirigibilidade, visibilidade,
conforto e desempenho
A visibilidade no Kicks é fantástica. Na
estrada ou na cidade, o conforto do Kicks faz a diferença. Gostoso de dirigir, o
câmbio automático CVT faz com que a
sua condução fique tranquila, e as trocas
de marcha não sejam sentidas. Macio e
silencioso, tem suspensão firme e segura.
A regulagem dos bancos é um pouco
difícil de fazer pelo formato e manuseio de
seus mecanismos, mas, o ótimo espaço
interno compensa isso.
A posição das adaptações (alavanca
de freio e acelerador) proporciona uma
condução segura e confortável, ficando
perfeita no apoio de descanso do braço
do motorista.

Espaço interno é o que não falta no
Kicks. Bom também para aqueles cadeirantes mais independentes, por exemplo,
que costumam colocar sua cadeira para
dentro do carro sozinhos, no banco do
passageiro ou no de trás. É ideal.
O desempenho do motor 1.6 flex 16V
- 114 cv é dos melhores, tanto no quesito
potência como no que diz respeito ao consumo. O carro responde bem na estrada

e na cidade, mesmo cheio, oferecendo
conforto e segurança. E é econômico. Importante nos dias de hoje.
Os controles no volante ajudam a condução e dão maior conforto ao condutor,
além do computador de bordo que expõe vários comandos tanto na tela de 7
polegadas no centro do painel, quanto
no painel em frente ao motorista, com
várias funções.
No ponto de vista da segurança, o Kicks oferece airbags laterais e de cortina,
controle de estabilidade e tração, câmera
360 graus, auxílio de partida em rampa,
banco traseiro com Isofix para assentos
infantis, três apoios de cabeça e três cintos
de três pontos. Tanto conforto, beleza e
desempenho estão fazendo o Kicks tirar
o sono da concorrência.
Porta-malas
Aqui, neste item, é que o Kicks faz mesmo toda a diferença. Seu porta-malas é
um dos melhores, cabendo a cadeira de
rodas com extrema facilidade. E se o tampão for retirado, dependendo da cadeira,
ela ainda cabe inteira, sem desmontar,
seja ela monobloco ou dobrável em “x”.
O porta-malas é tão grande que cabe até
cadeira de rodas acompanhada da cadeira
de banho, se bem ajustadas, e ainda sobra
espaço pra bagagem !!!
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Oscar Capucho
Fotos: Charles Pereira

Sensação nas Paralimpíadas,
ator e bailarino segue nos palcos

Q

uem esteve na cerimônia
de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, em
7 de setembro último, ou
viu o espetáculo pela tevê,
com certeza se encantou com o número de dança executado pelos bailarinos
cegos Oscar Capucho e Renata Prates.
A dupla apresentou um pas des deux ao
som de “Bachianas Brasileiras Nº 4”, de
Heitor Villa-Lobos, logo após o número
que reuniu 400 bailarinos dançando com
bengalas gigantes de led, um dos pontos
altos da festa.
Aos 33 anos, o mineiro da cidade de
Pedro Leopoldo/MG é também um ator
tarimbado, há vários anos nos palcos. Até
28 de novembro, por exemplo, esteve no
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), de
Belo Horizonte/MG, com o espetáculo “E
a cor a gente imagina”, ao lado do diretor e
bailarino Victor Alves, em que Capucho foi

também o responsável pela dramaturgia.
A montagem colocou em perspectiva o
pensamento que se tem da visão e a forma como a pessoa com deficiência visual

se relaciona com o mundo à sua volta.
Cego desde a infância, ele perdeu o
olho esquerdo aos 5 anos, por causa de
um deslocamento de retina, devido a um
alto grau de miopia, e o olho direito aos
9 anos. “Como ainda era criança, foi uma
grande novidade”, lembra o ator. “Encarei
como uma brincadeira poder enxergar de
outra forma, tocando e identificando os
objetos através do toque. Acredito que
para os meus pais não foi muito fácil.
Quando recebemos a notícia, em um consultório médico, que infelizmente tudo
que poderia ser feito já havia sido feito,
eles choraram muito. Então eu disse: não
chorem, vocês serão a luz dos meus olhos.
Eles foram, fizeram de mim o homem que
sou hoje, me deram estudo e me ensinaram entender a vida, respeitar minhas
limitações e viver neste mundo caótico e
tão pouco inclusivo”, conta.
Capucho lembra que a vida escolar
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não foi fácil. Saiu de uma escola especializada, onde tudo era adaptado, e foi para
uma escola regular, onde os professores,
a equipe técnica e os próprios alunos não
tinham convivência com o “diferente”.
“Foi um desafio. Aí comecei a entender
a inclusão, que não existia. Ninguém era
preparado e o caos estava instalado. Não
havia materiais didáticos adaptados para
o braile e o único recurso era o quadro
negro, a voz do professor e a colaboração
de um colega que ficava ao meu lado
lendo tudo”, explica.
O amor pelo teatro começou ainda
bem pequeno, já que os pais sempre o
levavam a espetáculos. Ele sonhava um
dia estar do outro lado, no palco: “Meu pai
era músico, então o contato com a arte
era certo, daí veio a escolha profissional,
ser artista, realizar meu sonho de criança”,
lembra. A carreira de ator veio antes de
ser bailarino: é formado pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). “A dança
veio como complemento para acrescentar
conhecimentos, já que o teatro trabalha
muito o olhar e, como não o possuo, procurei expressar com o corpo esta falta, acumulando vivência em oficinas de dança e
espetáculos profissionais”, explica.
A carreira começou como ator amador na escola, em 1996, acumulando,
portanto, 20 anos de atuação. Ele já teve,
inclusive, um grupo chamado “Nós Cegos”,
que foi extinto porque os outros atores não
quiseram seguir carreira. A partir daí, vem
trabalhando com convites para executar
trabalhos esporádicos.
No Rio de Janeiro, além da participação
nos Jogos Paralímpicos, onde trabalhou
com a coreografa Cassi Abranches, ex-bailarina do Grupo Corpo, um dos principais do país, ele também atuou em
dois espetáculos teatrais: “Imagens de
um C(Ego)”, texto escrito para ele pela
autora Paula Wenke e “Feliz Ano Novo, de
Novo”, espetáculo do Teatro dos Sentidos,
também desenvolvido pela mesma autora
e diretora técnica, em que a plateia tem os
olhos vendados e acompanha toda obra
encenada através da imaginação e dos
outros sentidos.
Em todas as encenações que participa,

ele afirma que o público o recebe muito
bem e com curiosidade para entender seu
trabalho no palco, já que tem bastante
domínio cênico e que parece enxergar, dependendo do personagem que interpreta.
Hoje a rotina é bem movimentada:
como mora sozinho, precisa cuidar de
toda a rotina da casa, além de ter ensaios regulares de 6 horas por dia e de
frequentar a academia três vezes por
semana. Em 2017, ele espera poder
circular por todo o Brasil com os três
últimos trabalhos em repertório. “Também estou aberto a novas propostas de
dança/teatro e também de televisão,

onde acredito que falte representatividade da minha classe, do cego, falta
abertura e também profissionais competentes”, afirma.
“Acredito que para o ser humano ter
um bom crescimento intelectual é preciso
ter amor, respeito e o apoio da família. Só
cheguei até aqui porque tive bons pais,
que já faleceram, mas que me deixaram
uma grande herança, o caráter e respeito
ao próximo, um querido irmão e sobrinhos
maravilhosos quem me motivam a cada
dia trabalhar mais e poder compartilhar
com todos minha felicidade pessoal e
profissional”, conclui Capucho.
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Linha 2017 do Jeep® Renegade
chega com muitas novidades

Único SUV compacto que não deriva de carro de passeio,
com uma plataforma própria, ponto de partida inclusive para
modelos maiores, o Jeep® Renegade mantém exclusividades
no segmento como motor diesel, câmbio automático de 9
marchas, suspensão independente nas quatro rodas, dois tipos
de teto solar, entre várias outras. E a linha 2017 do Renegade
já está disponível nas 200 concessionárias da marca Jeep com
uma série de novidades.
As versões do SUV compacto mais premiado dos últimos
anos equipadas com o motor 1.8 EtorQ Evo Flex receberam
um abrangente pacote de evoluções técnicas, com ênfase na
eficiência energética, como coletor de admissão variável (VIS),
partida a frio sem tanque auxiliar, sistema Stop&Start, monitoramento indireto da pressão dos pneus (iTPMS), indicador de
troca de marchas no quadro de instrumentos, pneus “verdes”,
alternador inteligente, bomba de combustível inteligente e
óleos de baixo atrito para motor e transmissão.
As alterações no propulsor fizeram o Jeep Renegade 1.8
Flex ficar 5% mais potente, rendendo 7 cv a mais. Agora a
potência máxima é de 139 cv a 5.750 rpm, com etanol. O
torque máximo subiu para 19,3 Kgfm a 3.750 rpm e, mais
importante, a força é entregue de forma mais linear por toda a
faixa de giros. As alterações resultam em melhor desempenho,
maior agilidade nas situações mais corriqueiras de trânsito,
mais prazer ao dirigir e menores índices de consumo e de
emissões – até 10% a menos, dependendo da versão.
Outro importante recurso que todo Renegade com o motor
1.8 Evo recebeu foi o modo de condução Sport. Acionando
esse botão no painel, logo acima dos comandos do ar-condicionado, o carro não apenas apresenta uma sensação maior
de prontidão, como realmente entrega mais desempenho.
O acelerador fica mais direto e, nas versões com câmbio automático de 6 marchas, o ajuste é focado em performance,
demorando mais para trocar as marchas, entre outras medidas.

Não bastasse ser o único SUV compacto no Brasil com
opção de motor turbo diesel e o primeiro veículo nacional
com câmbio automático de 9 marchas, o Renegade oferece
níveis de acabamento, de equipamentos e de segurança
inigualáveis em sua categoria. E continua sendo o único que
não deriva de nenhum carro de passeio, o que proporciona a
possibilidade de usufruir de uma posição elevada ao volante
e robustez em qualquer tipo de terreno. Entre os itens exclusivos que apresenta no segmento, destaque para: o controle
anticapotamento (de série em todas as versões); suspensão
independente nas quatro rodas (de série em todas as versões);
faróis diurnos (DRL), especialmente importantes com a nova
legislação brasileira (de série em todas as versões); faróis de
neblina com função cornering; ligam automaticamente para o
lado em que se vira o volante, em baixa velocidade ou durante
manobras (de série em todas as versões); ar-condicionado digital de duas zonas (de série na Longitude, Limited e Trailhawk);
air bag para os joelhos do motorista (de série na Trailhawk);
detectores de pontos cegos (opcional) e duas variedades de
teto solar; panorâmico e removível (opcionais).
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Personagens com
deficiência ganham
espaço na literatura

U

m livro lançado na Argentina,
em 2013, chegou ao Brasil em
novembro último trazendo as
aventuras de três jovens: um
em cadeira de rodas, outro
surdo e uma menina cega. “Agentes especiais
e o mistério na fábrica de celulares”, conta a
história de heróis adolescentes que tiram proveito das próprias deficiências para desvendar
um complicado caso que envolve a família
de um deles e a exploração de pessoas que
ganham implantes cocleares.
O autor é o brasileiro, Vinícius França,

ator, escritor, apresentador de um programa no
Disney Channel e professor de literatura no projeto “Carava das Artes”. Lançada por aqui pela
SESI-SP Editora, a obra tem como o objetivo
principal divertir e emocionar o leitor. “Além de
cumprir a função própria da literatura, ainda tenho dois desafios: o primeiro é possibilitar que
pessoas com deficiência se reconheçam em
personagens protagonistas, heróis, e sem nenhuma atitude vitimista ou de coitadinhos. Os
jovens com deficiência precisam de referências
positivas, inclusive na ficção”, explica. “O outro,
e de forma alguma menos importante que o
primeiro, é desmistificar o olhar dos leitores
em relação a essas pessoas e assim acabar
com alguns preconceitos ainda existentes. São
verdadeiros heróis no dia a dia, superam obstáculos enormes e poderiam contribuir muito
mais com a sociedade se houvesse espaço
para isso”, conta o autor.

nhecimento era somente de poucos contatos
que havia tido com algumas pessoas”, lembra.
O caso da fábrica de celulares é o primeiro
a ser desvendado pelo time de detetives. O
autor explica que a ideia é escrever uma trilogia
com os personagens Phillip e sua cadeira de
rodas, o surdo Nicolas e a cega Carla, dona do
cão-guia Nex. Depois, acredita que personagens com deficiência sempre estarão em seu
trabalho. “Não consigo escrever sobre personagens convencionais, loiros de olhos claros,
felizes e bem sucedidos. O mundo alternativo
sempre me seduziu muito mais e é o que me
dá estímulo para continuar criando histórias”. O
livro está à venda em livrarias e no site: www.
sesispeditora.com.br.

França afirma que sempre teve interesse
pelo tema. Uma curiosidade que o fazia querer
estar perto dessas pessoas e saber mais. “No
jardim da infância, tive um amigo com Síndrome de Down, adorava aquele garoto, passava o
tempo todo brincando com ele. Depois vieram
os surdos que conheci no Recife/PE numa
viagem, por meio da minha prima que era
intérprete de Libras e percebi que precisava
falar deste universo a outras pessoas que nem
imaginavam o quão rico era. Quando comentava com meus amigos sobre os surdos, por
exemplo, escutava comentários muito distantes
da realidade, e uma curiosidade natural quando
eu contava alguns acontecimentos. Percebi que
muito mais gente poderia ser transformada por
esse tipo de história”, argumenta.
Para escrever o livro, ele se baseou em um
documentário que realizou, o primeiro no Brasil
sobre educação de surdos: “Este trabalho, feito
na faculdade, me deu muito conhecimento
sobre a surdez e as necessidades da comunidade surda brasileira. Para falar sobre os cegos
e os cadeirantes pesquisei mais, pois meu co-

Audiolivro conta história
de jovem cega
A escritora carioca Thati Machado é
muito conhecida na
internet, onde acumula mais de 1,5 milhão de leitores. Ela
começou a publicar
as primeiras histórias
no Orkut, tem um
canal no Youtube e
agora lançou “Com
outros olhos” na
maior plataforma de
serviço de audiolivros por streaming da América
Latina, o Ubook. Funciona como uma espécie
de Netflix de audiolivros: com uma assinatura
mensal ou semanal é possível ouvir qualquer
um dos mais de 10 mil livros com títulos em
português, inglês e espanhol. O aplicativo para
audiolivros existe desde o começo de outubro
de 2014 e atualmente já conta com cerca de
1,5 milhão de usuários registrados, em mais
de 120 países.
Thati conta a história de Lana, que fica
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cega depois de um grave acidente com o namorado,
Lucas. Destinada a ultrapassar todos os obstáculos que
a vida lhe impõe, ela ingressa na Companhia Raoul de
Teatro - com a ajuda de seu irmão - sem que saibam
de sua deficiência. Seus companheiros de trabalho
parecem não facilitar a vida da moça, principalmente
Arthur, que interpreta seu par romântico na peça. Lana
vai descobrir que uma vida sem luz ainda pode lhe
oferecer tudo que uma garota sempre sonhou. E que
as aparências sempre enganam.
A autora está acostumada a fugir do padrão: com sistema imunológico autoimune, ela luta contra as doenças

Grito Silenciado: conceitualizações de
Violência na Comunidade Surda

Um livro que fala sobre Libras - Língua Brasileira de sinais,
principalmente no processo de língua oral, no caso, a tradução da língua portuguesa para a língua de sinais enfocando
a temática da violência sob a perspectiva do próprio sujeito
Surdo. O interesse por esta temática surgiu do envolvimento
do autor - Nilton Câmara - desde 1998 com a Comunidade
Surda e pessoas com deficiência, enquanto Intérprete de
Libras e facilitador da inclusão e acessibilidade em nossa
sociedade. Estudos como este servem de apoio para educar
as pessoas a respeito da violência vivenciada por deficientes, bem como, demonstrar o que pode ser feito por uma
variedade de agentes intervenientes, como, por exemplo,
Governo e Prefeituras, provedores de serviços, sociedade
civil e associações de pessoas
com deficiência de modo geral, para acabar e/ou diminuir
com a violência contra a pessoa
surda, motivando agências que
lidam com violência para que
incluam a prevenção da violência contra os deficientes em seu
trabalho, e de incentivarem as
pessoas com deficiência para se
protegerem contra os variados
atos de violência.

que podem atingi-la caso coma algo que possa infectá-la. Mesmo assim tem sobrepeso, o que a faz militar
contra o preconceito sofrido por pessoas gordas. Com
Lana, a autora trata sobre como os cegos são vistos pela
sociedade. Ao escrever sobre estes temas, Thati trabalha
a questão da representatividade e muitos acabam se
identificando e se auto-reconhecendo nos personagens
e descobrem que podem ser felizes. O livro foi narrado
pela própria autora, com participação do ator e narrador
Adriano Pelegrini. A plataforma está disponível para Web,
iOs, Android e Windows Phone. Mais informações em:
www.ubook.com.

Pedroca, o menino que sabia voar

O livro de Karolina Cordeiro,
articulista da Revista Reação, e
do ilustrador Jótah (José Roberto
de Carvalho) está pronto para
ser lançado. Na vida real, o filho
dela, Pedro, tem a Síndrome de
Aicardi-Goutières e o texto fala
sobre o poder da imaginação e da criatividade dele. A ideia
é mostrar como a vida pode ser bela dependendo da forma
como a enxergamos e ninguém melhor que o Pedroca para
dar exemplo disso.
Qual o limite da mente de uma criança que não fala, não
anda, não se movimenta?
Ao mesmo tempo, seus olhos demonstram luz, cor e
alegria ao imaginar figuras imagináveis e inimagináveis. O
livro é voltado especialmente para as escolas. Acompanha
encarte sugerindo atividades em sala de aula, com desenvolvimento de trabalho manual com papéis coloridos, buscando
estimular o “olhar que não se vê”, demonstrando que, na
diversidade, é possível enxergar potencialidades e talentos
dos alunos. Os autores articularam um esquema de venda
antecipada (R$ 30) para financiar a finalização da obra. Mais
informações pelo site: www.projetoangelhair.com.br
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dança

por Adriana Buzelin

Crepúsculo Cia de Dança
e seu projeto de inclusão

D

ança sempre foi uma das minhas grande paixões. Bailarina
desde os 5 anos, dancei Clássico e Contemporâneo antes
de me acidentar, deixando
esta arte de lado, porém sempre admirando
a ousadia de quem dança mesmo com uma
limitação. Por causa disso, a Cia. de Dança
Crepúsculo me chamou uma atenção especial.
A Crepúsculo é um Grupo Artístico Inclusivo
constituído em 1996, em Belo Horizonte/MG,
que tem como referencial a pesquisa em arte
contemporânea e é uma das bases do extenso trabalho de O Crepúsculo - Centro de
Desenvolvimento Humano, instituição sem fins
lucrativos que há 20 anos promove a convivência, a arte, a cultura, os saberes, as diferenças
e também as similaridades das pessoas com
limitações aparentes ou não aparentes.
À frente da Cia. de Dança está Luciane Kattaoui Madureira, bailarina formada no curso
profissionalizante de dança da Fundação Clóvis
Salgado (CEFAR), que tem em seu currículo os
seguintes espetáculos: Tempos (2000), Extensão (2002), Afectos (2006) e Conatus –
A Essência do Ser (2010). Agora ela se prepara
para dar início à sua quinta montagem: Ecos
– Ressonâncias do Corpo e da Alma, com 10
integrantes, sendo que seis bailarinos apresentam limitações aparentes (sequelas de paralisia

cerebral, acidente vascular cerebral, deficiência
intelectual e Síndrome de Down).
Não é à toa que a Crepúsculo Cia. de Dança
realiza, desde sua origem, apresentações e debates de suas montagens em diversas cidades
do interior de Minas Gerais, em Belo Horizonte
e em cidades de outros estados como São
Paulo, Rio de Janeiro, Campinas/SP, Vitória/ES
e Recife/PE.
Atualmente a Crepúsculo Cia. de Dança é
considerada uma das referências nacionais em
dança contemporânea inclusiva e é a subjetividade de cada bailarino que possibilita movimentos corporais que lhes são próprios. Afinal,
são eles os intérpretes-criadores, buscando gerar novos sentidos e formas para suas vivências
e experimentações, valorizando o aprofundamento de toda expressividade corporal.
No decorrer do ano de 2010, o grupo executou o projeto Montagem e Circulação da
Crepúsculo Cia. de Dança, que incluiu pesquisa
teórica e de campo, vivências e experimentações artísticas, além de oficinas de expressão
corporal e teatro. A montagem teve como base
para a pesquisa teórica os conceitos linhas de
fuga de Antonin Artaud e o conceito de Conatus
para Spinoza, sendo que esta última referência
originou o nome do espetáculo.
O projeto Montagem Circulação da Crepúsculo Cia. de Dança possibilitou aos bailarinos

a continuidade das atividades de preparação
artística corporal, promoveu o encontro de vários profissionais para a construção de uma
montagem artística inclusiva, e ainda gerou
uma democratização dos bens culturais produzidos. Cerca de 3 mil pessoas assistiram ao
espetáculo, sendo que mais de 50% deste
público foram pessoas com deficiência e seus
familiares, que tiveram gratuidade para presenciar as apresentações.
A instituição também realiza o projeto Diversidade e Protagonismo que desenvolve atividades
interdisciplinares com o objetivo de estabelecer
aos participantes independência, aprendizados e
espaços de convivência. Para mais informações:
http://www.crepusculo.org.br/

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. Criadora da Revista
Digital Tendência Inclusiva, encara batalha pela
inclusão social.
Site pessoal: http://www.adrianabuzelin.com.br
Site da revista: www.tendenciainclusiva.com.br
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Sonnervig completa 90 anos de história !
Fundada em 1927, ainda na época dos
‘Fordinhos’, a Sonnervig está entre os maiores grupos de vendas de automóveis e
peças Ford do Brasil. Com quatro lojas na
capital paulista (Santana, Vila Guilherme,
Casa Verde e Ipiranga) e uma no distrito de
Granja Viana, na Zona Oeste da Grande São
Paulo, a rede de concessionárias vem evoluindo e acompanhando o crescimento do
mercado, do Brasil e da expectativa do consumidor. “Foi um ano de muita superação
em decorrência da situação econômica do
País. A Sonnervig é um grupo consolidado
e possui uma estrutura muito sólida. Conseguimos bons resultados ao longo do ano”, afirmou Tiago Vieira,
responsável pelas Vendas Diretas da
concessionária Ford.
Na Sonnervig, o público PcD conta com lojas totalmente adaptadas
para acessibilidade, veículos adaptados para
test drive, além de receber orientação com-

pleta para documentação e atendimento
especializado: para iniciar o processo de
compra, basta fornecer o laudo médico e
escolher veículo, modelo e forma de pagamento. A partir daí, o Grupo conduz todo
o restante do processo. “Hoje as pessoas
estão mais informadas em relação aos seus
direitos e benefícios. Com isso, a procura
pela venda com isenção teve um crescimento de 20% em relação ao ano de 2015,
e a maior procura são pelos veículos SUVs.
O Ecosport tem hoje o melhor custo-benefício na categoria”, conta o vendedor.
Para 2017, a expectativa é de um mercado
ainda mais aquecido. “Nosso propósito é levar
ao cliente PcD toda comodidade e segurança no processo de isenção. Temos parceiros
exclusivos que cuidam de toda a documentação para o cliente. Alguns projetos serão
realizados para atendermos com excelência
esse segmento, consolidando todo o trabalho
realizado no ano”, finalizou Vieira.

A concessionária
Ford especializada
em PCD
Na cidade somos todos pedestres.

Contamos com uma equipe altamente
preparada para assessorá-lo desde o
processo para isenção (IPI - ICMS - IOF - IPVA)
até a compra de seu Ford.
Traga seu laudo e conte com
nossa equipe!

AGRADECEMOS POR MAIS 1 ANO DE PARCERIA COM A REVISTA REAÇÃO
Sul
Ipiranga

Norte
Santana

Norte
Vila Guilherme

Norte
Braz Leme

Raposo
Granja Viana

Av. Dr. Ricardo Jafet,
1283 - Vila Mariana
Tel.: 2066-1078

Av. Zaki Narchi, 1185
Carandiru
Tel.: 2223-2000

Rua dos Machados, 150
Vila Guilherme
Tel.: 2971-7178

Av. Braz Leme, 620
Casa Verde
Tel.: 3950-7676

Rua Ushima Kira, 63
Granja Viana - Cotia
Tel.: 4617-9300

/mobilidadeReduzida
PreçoReduzido
mobilidadeReduzida

(11) 9 7214-1770

SONNERVIG.COM.BR

2017

Sucesso de Público e Negócios em 2015 e 2016,
evento vem com novidades e ainda melhor em 2017 !!!
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Campo de Marte - SP - Brasil
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Sexta-feira das 12h às 18h e
Sábado e Domingo das 09h às 18h

ano será

Setembro

2017

melhor
!

LOCAL
Campo de Marte (Parque de Material
Aeronáutico de São Paulo), bairro de Santana,
região norte da capital paulista – próximo
ao Metrô e pontos de ônibus (transporte
coletivo), também tem fácil acesso pelas
marginais e rodovias (transporte privado).

Montadora
oficial

Consultoria

INFORMAÇÕES I RESERVAS
+55 113873-1525

|

mobilityshow@cg12.com.br

Realização

Promoção

Entidade

Apoio

Som Oficial

Faça sua credencial antecipada no site:
www.mobilityshow.com.br | facebook.com/m o b i l i t y s h o w
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Volkswagen:
inspirada na sua vida !

Desde 1953 atuando no País, a Volkswagen do Brasil
conta com a maior rede de distribuição, com aproximadamente 600 concessionárias no território nacional, e
cerca de 20 mil empregados em suas quatro fábricas:
São Bernardo do Campo/SP, Taubaté/SP e São Carlos/SP,
em São Paulo, e São José dos Pinhais/PR, no Paraná.
“A Volkswagen foi a montadora que mais vendeu,
com liderança global do Grupo Volkswagen no primeiro
semestre de 2016, contabilizando 5,1 milhões de veículos comercializados e 12,2%
de participação”, afirmou José
Renato Bernardes, gerente de
Vendas Diretas da Volkswagen.
Em relação ao segmento PcD,
o gestor garantiu que as vendas
também foram expressivas durante o ano. “Tivemos um crescimento expressivo dentro do
segmento, principalmente para
os veículos equipados com câm-

bio I-motion (CrossFox, UP! e Fox). Estamos treinando
100% de nossa rede para cada vez mais atender
melhor o segmento”, reiterou Bernardes.
Para o próximo ano, as expectativas são as melhores possíveis. “São positivas, acreditamos que o
mercado irá crescer e que cresceremos ainda mais
que o mercado. Manteremos o segmento PcD como
um dos nossos principais segmentos. Nós reforçamos
a grande importância deste público para a empresa”,
destacou o gerente.
Ainda de acordo com José Renato Bernardes, o
conceito da VW vai muito além de uma montadora de
veículos, caracterizando a visão humana sob os clientes.
“A nova orientação estratégica da marca: “Volkswagen.
Inspirada na sua vida !” tem tornado a marca ainda
mais humana, focada nas necessidades e desejos
dos consumidores. A Volkswagen não é somente uma
marca de carros, mas também uma marca de pessoas.
Buscamos a inovação com propósito, que tenha um
sentido relevante na vida das pessoas e isso envolve
todos nossos públicos”, concluiu o gestor.
Ao longo de sua trajetória de mais de 6 décadas no
País, a Volkswagen do Brasil acumula marcas expressivas: mais de 22 milhões de veículos produzidos, mais
de 3 milhões de veículos exportados e vendas internas
que superam 18 milhões de unidades. A unidade de
São Bernardo do Campo foi a primeira a fábrica construída pela Volkswagen fora da Alemanha.
Atualmente, a Volkswagen do Brasil é a terceira maior
operação da marca Volkswagen no mundo.
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mãe

por Karolina Cordeiro

Sou especial para
meu irmão especial

S

e a Ana Júlia e a Giovana, irmãs
do Pedroca, pudessem escrever
uma carta para o irmão, seria
mais ou nenos assim:
“Pode uma irmã ganhar um
irmão duas vezes ?”
A primeira vez que ganhei você, tinha 1 ano
e 8 meses, cheguei gritando “Pedo, Pedo” no
hospital. Fomos pra casa e você era o meu
bebê.
Quando tinha 3 anos, comecei observar
mamãe chorando e sempre triste. Quase não
sorria mais. Perguntei o que foi. Ela disse que
não era nada, mas ouvi ela contando para
as pessoas que meu irmão podia morrer a
qualquer hora. Que não ia andar e nem falar.
E eu o abraçava. E crescemos sempre juntos num silêncio que gritava amor aos quatro
ventos. Em viagens sempre seguro a sua mão.
Assistimos desenhos também de mãos dadas.
Um dando força pro outro. Meu irmão sabendo
que pode contar comigo, que estou sempre ali.
Mas o mais bonito, era saber que EU era
especial pra ele também.
E a Giovana chega. Para completar a festa.
Para somar. Pois o amor só sabe fazer conta de
multiplicação. Formamos um time: o time Angel

Hair - um por todos e todos por um.
Hoje tenho 12, Pedroca 10 e a Giovana
6 anos.
Fazemos tudo juntinhos. Às vezes somos
pés e mãos do meu irmão.
Corremos corridas de ruas juntos e dançamos. E é legal e divertido.
Às vezes ficamos com vontade de irmos
mais rápido. Mas não será legal sem ele.
O mundo trata meu irmão como o ESPECIAL, lhe dando carinho, atenção, presentes
e olhares, por ter uma doença rara. Eu ganho
do meu irmão o melhor presente. Eu e a Giovana somos especiais pra ele. Ele nos dá de
presente seu olhar que não existe diferença
entre nós três.
Ele fica triste e bravo quando só conversam
com ele. E me olha. Ele não gosta quando
perguntam “e você, ajuda a mamãe cuidar
do Pedro” ?
Porque fazemos juntos uma bagunça. Porque no seu coração, o Pedroca sabe que ter
irmãs é o que existe de mais especial nessa
história. É diferente ? Sim, Muito.
Ter um irmão especial é enxergar que existe
‘o outro” desde muito pequena. É, naturalmente ao chegar num lugar e falar bem alto: ‘olha

mãe, que legal, aqui tem rampa !!!’
É também falar “Para Pedro ! Fica quieto,
hoje você tá chato heim ?”.
Então, Ana Júlia e Giovana, por que acham
que têm um irmão com deficiência ?
Ana Júlia : “Para amar ele, proteger ele mãe”.
Giovana : “Assim, mãe, Papai do Céu deu a
Ana Júlia primeiro, e depois o Pedro, e depois
eu, para fazer um sanduíche de Pedro. Apertar
ele muito. Pra ele saber que não importa se
ele não fala e não anda. Ele é nosso melhor
irmão. Ele é nosso irmão.”
E eu fiquei pensando que irmãos são o
melhor presente que pude dar para cada um
dos meus três filhos”.

Karolina Cordeiro
é geógrafa, corredora do Angel Hair Team e
coordenadora do Movimento: Eu Respeito As
Vagas e Você? Mãe de Pedro, que tem Síndrome de Aicardi Goutieres, Ana Júlia e Giovana.
Site: www.projetoangelhair.com.br.
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Liberdade para se locomover
Há 12 anos no mercado de reparação
e adaptação de veículos, a La Macchina
oferece a mais avançada tecnologia em
equipamentos e dispositivos para permitir
ou melhorar a dirigibilidade para todos. Com
as soluções de adaptações automotivas, o
proprietário do veículo volta a ter autonomia e se locomover sem a ajuda de outras
pessoas, trazendo mais liberdade para o
seu dia a dia.
Para Daniel Nóbrega Angelini, CEO da
La Macchina, 2016 foi um ano de superação. “Foi um ano bem difícil, porém na
dificuldade temos que inovar, aumentar as
parcerias e correr para fechar novos parceiros e fornecedores”, pontuou.
Com duas unidades na capital paulista
– uma na Vila Mariana e outra na Saúde –a
La Macchina trabalha também com peças e
serviços automotivos, além das adaptações
para o público PcD, que é o carro chefe
da empresa. Entre os serviços prestados,
estão a instalação de comandos, acele-

radores, adequações de bancos, freios,
embreagens, freios de estacionamento,
seletor de marchas, centrais de comando, pomos, pedais, rampas e plataformas,
além de bancos giratórios, transferimentos
e transporte de cadeiras.

A expectativa para 2017 é de expansão
na La Macchina. “Nossas expectativas são
positivas para o próximo ano. Temos a intenção de montar uma nova loja na zona
leste, atendendo um público mais carente
dos nossos serviços”, finalizou Angelini.
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Sinal verde para a Nissan !

Fundado na década de 80, em São
Bernardo do Campo/SP, no ABC paulista, o Grupo Sinal iniciou suas atividades
atuando na comercialização e assistência
técnica de veículos da Fiat. Anos mais
tarde, os negócios cresceram e novas
lojas foram inauguradas em São Paulo,
sempre pautadas na prestação de serviços com excelência e qualidade e, assim,
o Grupo obteve sucesso e firmou seu
nome como concessionária da marca
italiana, a Fiat Sinal.
A expansão não parou por aí. Em meados dos anos 2000, em São Caetano do
Sul/SP, também no ABC paulista, o Grupo
Sinal passou a comercializar veículos das
marcas Ford e Honda. Hoje, além das três
montadoras já citadas, a concessionária
trabalha ainda com modelos das marcas:
Nissan, Renault, Hyundai, Chrysler e Jeep.
De acordo com Eduardo
Voltarelli, gerente de vendas corporativas da Nissan na
concessionária, 2016 foi um
ano positivo, mesmo com as
dificuldades. “Apesar da crise
econômica e política pela qual
o País passou, temos tido um bom desempenho em relação às outras marcas
do Grupo Sinal e também na própria
Nissan, aumentando sua participação no
mercado”, afirmou.
Atualmente, a rede conta com 40

unidades no Estado de São Paulo e outras 3 em Minas Gerais. Por conta disso,
o Grupo Sinal é considerado referência
em comercialização de veículos, além de
oferecer serviços personalizados, como:
vendas de peças e acessórios de fábrica, revisão com agendamento online,
oficina, funilaria e pintura, entre outros.
Já no segmento PcD, Voltarelli confirmou que a procura pelos veículos
adaptados é grande. “Aumentamos
nossa participação no mercado de vendas para pessoas com deficiência com
o lançamento do New March e novo
Versa, uma vez que os modelos automáticos 1.6 16V Flex têm atendido as
expectativas dos clientes nos quesitos
de confiabilidade, qualidade e relação
custo-benefício que a Nissan oferece”,
conta o gerente.
A garantia de bom atendimento também é uma preocupação do Grupo Sinal.
“Temos uma equipe bem treinada para
esclarecer todas as dúvidas do cliente.
Esperamos que em 2017 haja um aumento significativo nas vendas e prestar,
cada vez mais, um excelente pós-venda”,
resumiu Voltarelli.
Um dos diferenciais do Grupo Sinal
está na internet. Além de contar com
um site constantemente atualizado, a
concessionária marca presença também
nas redes sociais. Somados os públicos

que seguem as páginas no Facebook,
Twitter e Instagram da rede, são quase
75 mil pessoas acompanhando todas
as novidades em primeira mão. No YouTube, além de vídeos promocionais, o
Grupo Sinal ainda é responsável pelo
Mecânica Fácil, um quadro para apresentar o dia a dia das oficinas, com dicas e
procedimentos como verificação do nível
de óleo, alinhamento e balanceamento,
freios, amortecedores e outros itens importantes para a saúde do veículo.
Para 2017, crescimento e fortalecimento da marca são os conceitos-chave.
“A Nissan deverá realizar alguns novos
lançamentos buscando atender às necessidades do mercado em geral e que
contribuirão para impulsionar ainda mais
as vendas do nosso Grupo, aumentando
a participação e o conceito da marca no
mercado brasileiro e mundial”, concluiu
o gerente de vendas.
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Milagre da tecnologia ?
A Bíblia completa em uma
página e também em Braile !

P

essoas cegas, com baixa visão,
idosos, analfabetos e crianças
podem ter acesso à Bíblia
com apenas uma página impressa, também com alfabeto
Braile, e um aparelho chamado Penvox, conhecido como “caneta falante”, que possui
um sistema de gravação e vocalização. Só
para se ter uma ideia de comparação, a
versão em Braile da Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica Brasileira, em 2002, tinha 38
volumes, além de um Guia de Leitura – o
equivalente a cerca de dois metros de altura
se os volumes fossem empilhados.
A ideia – que não é nenhum milagre,
mas sim pesquisa e tecnologia – é do engenheiro Valdemir Ribeiro Borba, especialista em Tecnologia Assistiva desde 1993,
com várias criações nesta área. Em 1999,
ele fundou, em São José dos Campos/SP,
a empresa Terra Eletrônica, que já fez vários
pedidos de patente no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), como é o

caso da máquina vocálica, da lupa eletrônica
e agora da Bíblia em audiobraile. No caso
da Bíblia em uma página, como o projeto
é inovador em nível mundial, foi feito um
registro de patente internacional (PCT). A
bíblia pode ser narrada em qualquer idioma
e, na Penvox, basta trocar o cartão de memória SD externa para alterar o idioma. Muitos
sites religiosos internacionais têm a narração
em mais de 100 idiomas e liberam esses
áudios, sem restrições, diferentemente do
que o corre no Brasil.
Numa cartela colorida de papel – uma
página – estão escritos os nomes dos livros
sagrados do Novo e do Velho Testamento,
com os salmos, também em Braile. O inte-

ressado passa a Penvox na parte que quiser
e pode escutar a gravação. São mais de
135 horas gravadas, acessadas com apenas
dois toques no papel. A versão utilizada é
a da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel (ACF),
cujos direitos pertencem à Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil (SBTB). Foi feito
um acordo para o uso com o presidente,
reverendo Thomas Gimer, com narração
de Paulo Castelan.
Borba começou a desenvolver a Penvox
em 2011, a partir de um projeto original
de Taiwan. “Pelos anos de experiência em
eletrônica e particularmente em Tecnologia
Assistiva, vislumbramos a possibilidade de,
usando tal técnica, criarmos produtos que
facilitassem, principalmente, a comunicação vocálica com pessoas com deficiência,
principalmente os cegos, os de baixa visão,
autistas, deficientes da fala, entre outros”,
conta. “Após muito esforço, dominamos
todas as etapas e partes do produto, como
leitor do código, gravador e reprodutor de
áudio interno, geração e impressão do papel
codificado”, afirma.
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Dentre esses produtos estão os livros
falantes, como o protótipo do Pequeno
Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, uma
cartilha sobre a dengue, guias de turismo,
cardápios e painéis informativos falantes,
entre outros. Borba pensou até em usar o
Penvox como tradutor na Copa do Mundo,
Olimpíadas e Paralimpíadas, mas não deu
tempo. “O turista quando chega a um país
de outra língua se torna um deficiente da
comunicação e a Penvox poderia ter ajudado muito”, acredita.
A ideia de “narrar” a Bíblia com a Penvox surgiu desde o início do projeto, mas
tomou corpo entre 2014 e 2015. “Durante
o desenvolvimento, deu-se a ‘luz’ que nós
poderíamos partir não da Bíblia impressa
completa, mas apenas de uma folha só
com o índice da Bíblia, e mais, esse índice poderia receber impressão em tinta e
em Braile abreviado - me desculpem os
puristas do Braile - mas o resultado obtido
é o que nos interessa, que a meu ver é
dar acesso à informação, à acessibilidade”,
conta o engenheiro.
Todo o processo foi desenvolvido com
recursos próprios e agora Borba está procurando novas parcerias, inclusive para outras
versões da Bíblia, como a católica: “Gostaríamos muito de conseguir essas parcerias
com quem possui os direitos e narrações,
pois seria muito bom que todos tivessem
a narração da sua Bíblia de uso cotidiano
da sua igreja”.
Borba, está confiante no novo produto,
mesmo assim afirma que, apesar de ter
criado e solicitado patentes há mais de 20
anos no segmento de Tecnologia Assistiva,
jamais teve apoio dos órgãos de fomento
e inovação e nem mesmo o fundamental,
que seria a aquisição dos produtos brasileiros por parte do governo em uma escala
que sustentasse o nível de investimento
necessário para a indústria brasileira do
segmento.
A Penvox com versão da Bíblia já está
disponível para venda no site da Terra Eletrônica - www.terraeletronica.com.br – e no
Mercado Livre, ao preço de R$ 600 para
o consumidor final, mas a ideia é distribuir
também em lojas de produtos religiosos e
de Tecnologia Assistiva.

por Celise Melo

música e arte

A artista plástica,
bailarina e poetisa
Titina Corso

A

carioca Titina Corso começou
a trabalhar aos 16 anos dando
aulas de balé e, aos 20, dava
aulas de arte no Rio de Janeiro. Viveu com sua família de
educadores, contadores de histórias e donos de
vivências lúdicas na Ilha do Governador desde
os tempos das fazendas; cresceu rodeada de
brincadeiras tradicionais.
Bailarina, graduada em Arte, Educação,
Pedagogia, com pós-graduação e cursos de
especialização para pessoas com deficiência,
professora de conservação e restauração de
obras de arte, de educação infantil, ativista cultural, fotógrafa e poetisa, adora música e a utiliza
em todo o seu trabalho artístico.
Em sua família há pessoas com TDAH e síndrome de Down e sempre trabalhou a inclusão
em suas aulas, bem como na Special Olympics
com pintura e reconhecimento corporal. Com
36 anos de profissão na área artística, recebeu
prêmios pela cultura nacional e internacional.
Algumas de suas obras encontram-se em
acervos internacionais e nacionais, incluindo o
acervo do Vaticano na Itália. Também trabalhou
com Maurício de Souza, Frans Krajcberg e Elke
Maravilha.
Um reconhecimento importante no âmbito
arte educativa foi ter sido selecionada e patrocinada para o Projeto Rino Mania – 60 anos
da Duratex, para o qual fez o “RINOBARROCO”
(http://rinobarroco.blogspot.com.br).
Outro reconhecimento foi fazer uma das 50
Mônicas customizadas para o Estúdio Maurício
de Souza, a “MÔNICA BUMBÁ” (http://monicabumba.blogspot.com.br ).

Recentemente realizou um dos seus sonhos: ser avó. Para a netinha, criou as personagens: vovó Grila e a corujinha Carolina.
Contatos: www.titinacorso.com.br ou artistaplastica@titinacorso.com.br
Conheço a Titina há alguns anos, grande
artista e excelente pessoa, vale a pena conhecer o seu lindo trabalho. Ela me presenteou
com as ilustrações da personagem Celelê e do
coelho Algodão, que estão nos meus livros, CDs
e no Programa de TV “Canções e Histórias com
Celelê e seus Amigos”.
Parabéns pelo enorme talento !

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.cfmelo
Vídeos: Youtube/celeleeamigos
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Honda Forte registra
aumento de 5% em vendas
no segmento PcD

Prestes a completar 14 anos no mercado, a Honda Forte se
consolida como uma das mais tradicionais concessionárias da
montadora japonesa, localizada na zona oeste da capital paulista.
Apesar do cenário conturbado por conta da crise vivida no País,
há algo para se comemorar em 2016: o aumento em 5% registrado nas vendas no segmento PcD em relação ao ano anterior.
De acordo com Valéria Rosseto, supervisora de vendas especiais da Honda Forte, a procura pelo serviço aumentou graças
às condições muito mais atrativas nesse segmento. O limite do
valor para isenção é de R$ 70.000 (com isenção total de ICMS,
IPI, IPVA e rodízio), mas com o engajamento da equipe em
apresentar uma estratégia de vendas diferenciada, os clientes
são informados não só sobre os dois modelos elegíveis (Fit LX

CVT e City LX CVT), como também que eles têm o direito de
isenções parciais (de IPI, IPVA e rodízio), abrangendo toda a
frota nacional da Honda.
“Redefinimos a estratégia e, com isso, nossas vendas de
HR-V aumentaram e já estamos vendendo o Civic geração 10,
além dos modelos City e Fit. Sentimos que temos ajudado
nossos clientes e, de quebra, acompanhamos o crescimento
das vendas”, avaliou a supervisora.
Além de prestar assessoria para o público PcD, a Honda
Forte tem um departamento específico para Vendas Especiais
e mantém parcerias com empresas para adaptação de veículos,
autoescolas e despachantes para adquirir as isenções.
“Estamos otimistas para o próximo ano em função de acreditar que o segmento PcD tem um potencial muito grande
de crescimento”, afirmou Wilson Cavenaghi, responsável pela
concessionária. Além dos serviços oferecidos no segmento da
pessoa com deficiência, a loja trabalha também com veículos
novos e seminovos para o público em geral, além de oferecer serviços como venda de peças e acessórios, e de revisão
automotiva.
Para 2017, a expectativa da Honda Forte é que as vendas
aumentem em algo na casa dos 10 % nesse nicho de mercado,
já prevendo uma melhora no cenário político-econômico, com
a boa aceitação do Civic geração 10 e a chegada de mais um
produto na grade da montadora.
Mais informações sobre a Honda Forte podem ser obtidas
no site: www.hondaforte.com.br
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mulher

por Márcia Gori

#ÉCapacitismoQuando

#

ÉCapacitismoQuando Essa hasthag lhe diz alguma coisa ? Como você,
mulher com deficiência
sente em relação ao capacitismo social que é nos imposto
goela abaixo ? Te incomoda a ponto
de fazer algo para mudar, orientar outras mulheres para que haja mudanças
positivas em relação a nossas vidas ?
Essa mobilização nas redes sociais
no dia 3 de dezembro foi algo genial e
que foram levantadas diversas circunstâncias negativas e que são vistas de
forma natural e que o próprio deficiente
se acostuma e se cala, porque a maioria não tem consciência da violação
que sofre todos os dias, é visto como
normal.
A mulher é 12% a mais na sociedade
e no universo feminino social somos
13% composto de mulheres com deficiência, um número alarmante para um
grupo vulnerável que não tem políticas
inclusivas e protetivas, até pouco mais
de 10 anos não se falava em direitos
e movimentos de mulheres com deficiência, era um assunto delegado aos
outros grupos de militância, que era
um capacitismo sem igual e por não
discutirmos nossos assuntos, ficamos
ausentes dos debates e das políticas
públicas.
O que mais deixa feliz é que diante
de todo o nosso esforço em falar, participar de grupos de debates, promovendo eventos, falando, falando, falando incansavelmente estamos chegando nos
espaços de poder, mobilizando políticos
no Legislativo, Executivo, aparecendo
Movimentos feministas de Mulheres
com Deficiência para engrossar o coro
sobre os nossos direitos. Isso é fantástico !
Logo seremos tão fortes quanto aos
movimentos de mulheres sem defici-

ência, porque temos demandas fortíssimas, mulheres engajadas que são capacitadas no tema, com vasta experiência
em militância, somente precisam mudar
o foco e vir pra luta conosco.
Em Audiência Pública no dia 8 de dezembro na Câmara dos Deputados sobre o tema de violência contra a Mulher
com deficiência, a Ong Essas Mulheres,
na representação de Adriana Dias e eu,
levamos dados que incomodaram muito várias Deputadas presentes, pois elas
não faziam idéia do tamanho descaso
que passamos e a nossa vulnerabilidade social. Estamos em debate franco
sem disfarces sobre nossas necessidades e demandas, um debate rico com
ganhos sociais para todos os grupos
que participam, viemos para transformar a sociedade, a nossa realidade em
direitos e qualidade de vida.
O capacitismo que é colocado em
nossos ombros como forma de imposição, atrapalha muito nossas conquistas,
nossas vidas, trazendo a pobreza, a ignorância a nossa volta, impossibilitando
o crescimento interpessoal que temos
direito de vivenciar, por outro lado, en-

tendemos que socialmente estamos
rompendo barreiras, forçando portas e
janelas para nossa saída e a compreensão do coletivo ainda está amadurecendo, somos vistas ainda de forma
infantilizada, mas todo o processo tem
sido feito para que o crescimento seja
forte e cheio de quebras de paradigmas,
um novo olhar social tem sido construído de forma intensa e continua.
Nossas demandas já foram discutidas no Ministério da Saúde por meses,
agora na Câmara dos Deputados, em
diversos eventos, vejo isso como construções sociais de altíssimo valor e vigor,
precisamos de mais mulheres com deficiência engajadas na luta, estudando,
capacitando, vindo para as trincheiras,
porque nós envelhecemos e é necessário que venham novas lideranças com
idéias novas e arejadas.
Com as conquistas de nossos direitos, com soluções de nossas demandas
vindo em futuro próximo e, mesmo
que muitas de nós estejam machucadas, quebradas emocional e psicologicamente, conseguiremos dar-lhes
um norte, um mundo melhor, mas no

mulher

por Samara Del Monte

A arte de viver
dos irmãos

destino vindouro não veremos mais tanta dor, mortes,
teremos um mundo mais justo. Tenhamos fé e força para
alcançar o que almejamos.
Desistir jamais !!!
Até nosso próximo encontro!!!

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

mais eficiente

T

odas as crianças precisam de
atenção e do amor da família
para se desenvolver, e não é
assim diferente com as crianças com deficiência. E a relação
entre irmãos, quando forte e verdadeira,
colabora muito para o desenvolvimento
de ambos.
Vamos ver como essa relação pode ser
tão mágica...
Quando o caçula vê o irmão com deficiência fazendo as terapias com vários
brinquedos e aparelhos coloridos, ele quer
usar também e aí se aproxima mais, pois
tudo vira brincadeira. Foi assim com Lucas
Cabral, 17 anos, irmão do Bruno Cabral, 24
anos, que tem paralisia cerebral. “O Lucas
quando pequeno questionava muito, pois
queria saber por que só o Bruno brincava.
Achava que os aparelhos do irmão eram
brinquedos e queria sempre brincar junto”,
conta a mãe Neliane.
Muitas vezes o irmão sem deficiência
se torna um estímulo para aquele que tem
tantas limitações. João Vitor Souza Mello,
22 anos, com microcefalia e surdez, ao ver
as coisas que o irmão mais novo Pedro faz,
tem vontade de fazer também. Nem os
pais e terapeutas conseguem estimulá-lo
tanto. E essa relação sempre foi tão forte
que fez com que o irmão mais velho, o
Luiz Henrique, que era um tanto distante,
aproximasse mais do João. Juntos começaram a ir a parques, shopping, jogo de futebol, cinema, teatro e muitos outros lugares.
“Conforme foram crescendo, eles evoluíram
positivamente numa aceitação e convívio
no qual fico muito feliz quando observo o
relacionamento entre os três”, diz o pai Luiz.

Eu também tenho uma irmã ! A Sarita
tem dois anos a mais e foi a minha grande
incentivadora a estudar. Quando criança,
brincávamos juntas, ela era a minha professora. Ensinava até inglês. E eu queria
muito ir para uma escola igual à dela. Esteve comigo o tempo todo até a faculdade.
Se hoje sou jornalista, devo muito a ela !
Irmão é isso... não tem jeito... faz morada dentro do peito pela vida a fora. São
parceiros de um jogo onde não há perdedor !

Samara Andresa Del Monte
é jornalista, idealizadora da Revista Mais dEficiente,
tem paralisia cerebral, é cadeirante, se comunica com
símbolos bliss e escreve no computador usando
capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com
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Grupo Rio Tókio/Narita:
a concessionária Honda no RJ

Com quatro unidades na Cidade Maravilhosa, o Grupo Rio Tókio/Narita é uma
concessionária representante da Honda
que está há 19 anos no mercado. Localizada em pontos estratégicos do Rio de
Janeiro/RJ – Botafogo, Tijuca, Barra da
Tijuca e Recreio dos Bandeirantes – a
loja trabalha com venda de veículos novos, seminovos, peças e acessórios da
montadora japonesa, além de oferecer
serviços de cotação e revisão automotiva.
Com a recessão econômica no País,
as vendas tiveram queda de 20%. “Foi
um ano de muita superação. Conseguimos passar pela crise com muito esforço, criando ações especiais de venda”,
afirmou Luiz Alberto Carneiro, diretor
comercial do Grupo.
A expectativa é de alavancar as vendas
em 2017 com o lançamento do novo
modelo WR-V. Apresentado na edição
deste ano no Salão do Automóvel, o veículo tem características semelhantes a

outros modelos da Honda, como Fit e
HR-V – este último, sendo campeão de
vendas no segmento.
Em relação às vendas de carros com
isenção para pessoas com deficiência,
Carneiro avaliou que houve uma esperada retração por conta da situação
econômica e política vivida no Brasil. De
acordo com a montadora, os modelos
com isenção são vendidos a partir de R$
47.438,08 (Fit versão LX manual - cor
sólida).
O Grupo Rio Tókio/Narita oferece
atendimento exclusivo e diferenciado
para clientes PcD e presta assessoria para
obtenção da documentação exigida para
este tipo de aquisição veicular.
Outra aposta da concessionária para
atrair e fidelizar a clientela está no oferecimento de serviços personalizados. Nos
sites www.riotokio.com.br e www.hondanarita.com.br é possível agendar a revisão
do veículo Honda com poucos cliques.

A modalidade ‘Express Service’ promete
devolver o carro em até 60 minutos, priorizando agilidade, dinamismo e qualidade
na entrega ao realizar a substituição de
determinados componentes, além das
manutenções previstas no manual do
veículo. Tal serviço é exclusivo para revisões de 10, 20 e 30 mil Km.
Peças automotivas e acessórios de
reposição dos automóveis fabricados no
Brasil, além dos modelos importados comercializados no País (CRV e ACCORD)
estão disponíveis para compra na concessionária para atender às necessidades
de cada modelo Honda. Todas as peças
seguem o padrão de qualidade da linha
de produção da montadora e possuem
garantia de fábrica.
Com a comodidade da internet, é possível ainda agendar um Test-Drive pelos
sites da Rio Tókio e Honda Narita com
os modelos Honda mais populares no
mercado, como: Fit, Civic, City e HR-V.
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rio de janeiro

por Fábio de Seixas Guimarães

Olá ! Pode parar aqui...
este texto é para Você !!!

E

u estive pensando em você,
mais diretamente, durante
esses últimos 3 anos e meio,
sabia ?
Eu estava pensando em
você, antes mesmo do meu nascimento.
Tinha ideia disso ? Nasci, tendo uma avó
cega, um primo com poliomielite e uma
prima com deficiência mental (denominação da época).
Eu continuo pensando em você enquanto escrevo este artigo. Sim, porque
esta matéria que está lendo precisava ser
escrita, revisada, enviada para a redação da
revista e só depois de impressa viria para
sua casa ou instituição ou empresa onde
você, agora, possa estar lendo.
Parece confuso, eu sei, porque é confuso para mim também estar do lado de cá,
imaginando o que possa ser atrativo para
você do outro lado. Somos diferentes e,
por vezes tão iguais em nossas atitudes,
que é preciso brincar com as palavras para
que elas tenham algum sentido para nós
dois e para TODOS.
Mais um ano chega ao fim. Mais um 3
de dezembro – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – que passou batido
para muitos. Talvez até mesmo para você.
Mais uma data significativa que mostrou o
quanto insignificante seremos, se estivermos
separados. Eu de você e, nós dos outros.

Deborah fala da femininidade
e da mulher com deficiencia

Daí, para lembrar da NOSSA importância nesta vida que, no dia 30 de novembro, fizemos o Evento “Acessibilidade e
Superação Pós Mega Eventos”, no Espaço
Ideal, no Centro do Rio de Janeiro/RJ.
A Copa 2014 passou, Rio 2016 passou,
mas não podem passar os debates e reflexões sobre o legado de acessibilidade
que qualquer evento precise deixar para
que todas as Cidades sejam Maravilhosas
e, que sejam Maravilhosas para TODOS.
Para não cair na mesmice, de que “Ah!
Mas já melhorou muito” ou “O problema
continua nas calçadas...”, ou “Se os ônibus
tivessem elevadores decentes...” ou “Bla,
bla, bla...” convidamos pessoas de diferentes “tribos’’.
Amaury Messias, interprete de LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais) e eu – Fábio
Guimarães – abrimos o evento.
Gente chamada de “Deficiente”, gente
que contrata pessoas ditas “deficientes”,
gente que prepara pessoas para o mercado de trabalho, gente que trabalha com turismo adaptado, gente que faz evento para
gente etc. Resumindo, juntamos “gente

com gente” e deu no que deu. Falamos
de um tudo. Falamos da vida.
Daí você vem com essa: “Mas eu não
estava lá.”
Você (Pessoa) era a protagonista. Nós
nos reunimos por sua causa. – “Mas, eu
não sou deficiente”, você pode dizer.
E eu te respondo com uma pergunta:
Precisa ser “deficiente” para se ter acessibilidade ou, sem acessibilidade, TODOS
somos “deficientes” ? Ao menos é isso
que entendi que a Lei Brasileira de Inclusão – LBI - diz.
Com o curta metragem “Como seria ?”,
onde o Jornalista e Cineasta Daniel Gon-

Messias conta um pouco
de sua história

rio de janeiro

Hoje eu tenho carro e dirijo a
gente não pode parar

çalves, conta como tem sido sua vida com
a paralisia cerebral, iniciamos nosso encontro. O filme que proporcionou momentos de risos e emoção pode ser visto no
Youtube ou no site www.meufilme.com.
Tudo a ver comigo e com você. Assista e
depois me conte. Aliás, em breve eles vão
lançar o longa metragem.
E continuamos. Embora Deborah Prates – advogada cega e autora do livro
“Acessibilidade Atitudinal” tenha nos trazido o Feminismo e a deficiência como
tema principal, veja por exemplo, o que
nos disse sobre Olimpíadas e Paralimpíadas 2016: “Durante as Olimpíadas ouvi no
metrô atletas e ex atletas Olímpicos dizendo seus nomes e quais eram as próximas
estações. No mesmo metrô, durante as
Paralimpíadas, não tive o prazer de ouvir
os paratletas. Foram mantidas as mesmas
gravações”, conta ela.
E a pergunta que fica para Deborah,
para mim, para você e para todos é : Por
que ? Falta de verba ? Falta de sensibilidade e inclusão ?
Armando Nembri, Doutor em História
das Ciências e dasTécnicas e Epistemologia. Autor de “Ouvindo o Silêncio mote
da sua palestra, diz: “Hoje um surdo vai
falar e um surdo vai ouvir”, começou assim
Armando. E continuou: “... nós nunca precisamos tanto de gente amiga do nosso
lado. E gente amiga, é gente que a gente
pode confiar. E, confiança é o principal
ingrediente para qualquer tipo de relacionamento”.
Armando, uma pessoa surda, nos ensinou que para fazer amigos, entre outras
coisas, é preciso saber ouvir – com os
olhos, com o coração e com carinho.
É mais ou menos por isso que nos

propusemos a fazer esse encontro do dia
30 de novembro. Para olhar no olho, longe
das telas do whatsapp, para ouvir além
das teclas dos computadores, tablets e
smartphones.
Também, por isso chamei você para
esta leitura. Muito além de um lugar de reclamações e de lamentações um lugar de
reflexão sobre nós dentro da sociedade.
Mariana Albuquerque Coutinho, Psicóloga, Coach e Palestrante, nos contou um
pouco de sua trajetória, suas conquistas,
para se tornar o que é hoje. Mesmo com
a descrença dentro da sua própria casa.
Ela, indiferente ao seu encurtamento de
membros inferiores, vive sozinha e se vira
nos trinta como qualquer um de nós. “O
que é mais importante, meu caráter ou
meu diferencial físico ?”, perguntou ela.
Eu, Fábio, me limito a deixar essa pergunta
para você. Vai encarar ?
Messias Fernandes, Psicólogo na ABBR
– Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Autor do livro “Renascendo de
um Mergulho”, com alguma dificuldade de
locomoção, mas sem ver barreiras capazes
de demovê-lo de qualquer coisa, estampava um sorriso de quem veio para aprender
e ensinar sobre suas dificuldades, após o
acidente onde quase morreu.Tudo muito
bem contado no seu livro.
Messias colocou: “Qualquer pessoa
sente, deseja e tem o direito de experimentar a vida plenamente e com dignidade, independente da sua condição física.”
E você também pensa assim ?
Os grandes eventos vieram e mais
pessoas aprenderam a ver e pensar em
você. Agora, é a sua vez de se rever. Por
isso, estamos aqui, juntos, eu Armando,

Hoje um surdo vai falar
e um surdo vai ouvir

Deborah, Mariana, Messias e várias outros humanos que participaram daquele
30 de novembro. Você aí, tire as suas
conclusões, faça suas reflexões e, se
desejar, pode devolver a bola pra gente.
Uma ‘’bola” que não dá para ser jogada
sozinho.

Não haverá sentido em ver,
ouvir, caminhar, entender,
falar, tatear, cheirar, intuir
se, de alguma forma, não
tivermos interesse pela vida...
nossa e do outro ?
Se quiser ver mais, entre no site:
www.asaparatodos.com.br/notícias - e
nós te esperamos, também, no email:
contato@asaparatodos.com.br
E aproveito para já te convidar e a
todos, para a Mobility Rio 2017, na Marina da Glória, aqui no Rio de Janeiro/RJ,
onde faremos outros eventos que possam abranger mais pessoas e, para isso
contamos com você !!!
Nosso agradecimento ao Espaço Ideal Eventos , a Produtora ‘Seu Filme’ e,
em especial a Rodrigo Rosso, da Revista
Reação e da Mobility Show/Rio.

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

81

notas
Mulheres deverão ter equipamentos adequados para exames de saúde

O presidente da República, Michel
Temer, sancionou a lei determinando
que mulheres com deficiência devem
ter acesso a equipamentos adequados
para suas condições físicas na prevenção,

diagnóstico e tratamento dos cânceres
de mama e de colo de útero no Sistema
Único de Saúde (SUS). Em algumas situações, como a da tetraplegia, por exemplo,
há dificuldades para a realização de exames ginecológicos ou mamográficos se
não houver adaptação ou local apropriado.
A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara dos Deputados
aprovou, em 05/10, o Projeto de Lei
Nº 3595/12, do Senado, de autoria da
senadora Ana Amélia (PP-RS). Na Câmara o relator foi o deputado Covatti Filho
(PP-RS), que defendeu o uso de equipamentos adequados para o atendimento.

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, o projeto acrescenta
novo parágrafo ao artigo 2º da Lei
Nº 11.664/08, que disciplina a prevenção e tratamento dos cânceres de
mama e de colo uterino no SUS. “É
uma conquista relevante no combate à
doença que é uma das principais causas
de morte entre as mulheres no Brasil”,
disse a senadora. “É uma doença grave. Eu perdi uma irmã com câncer de
mama. Outra irmã venceu essa doença.
Então, não é apenas porque é a família, mas é porque essa matéria é uma
matéria crucial”.

Pluralidade

Aconteceu no dia 29 de novembro,
no Shopping Villa Lobos, a última edição
de 2016 do TEDx São Paulo. Organizado
por Elena Crescia, curadora e empreendedora social, o TEDxSãoPaulo tem como
objetivo disseminar ideias e compartilhar
experiências inspiradoras para gerar discussões profundas e reflexões entre os
participantes. Para fechar o ano com chave de ouro, o evento ganhou o nome de
Pluralidade. Foram escolhidos a dedo 19
palestrantes. Entre eles: Alphonse Nyembo, Basma El Halabi, Bel Santos, Clara Davaar, Djamila Ribeiro, Felipe Simi, Indy Naíse , Lei Di Dai, Maha Jean Mamo, Marcio

Motta, Mariana Souza, Mario D’Andrea, Mazeej e Renata Bastos. O
tema inclusão da pessoa com deficiência,
não podia ficar de fora
e foi representado pelos palestrantes:
Pedro Janot - Primeiro presidente da
Zara no Brasil e foi
também presidente
e fundador da Azul Linha Aéreas. Hoje atua
em conselhos administrativos e, em seu
contato com diferentes públicos, tem se
preocupado em dividir mensagens e experiências que estimulem atitudes positivas;
Pedro Baião - Reside no Rio de Janeiro, faz aulas de canto e dança e cursa
Artes Cênicas na PUC. A sua primeira peça
como ator profissional foi #broncadeque ?,
uma comédia sobre preconceitos e com
um novo olhar sobre jovens com Síndrome de Down;
Michele Simões - Estilista graduada
pela Universidade Estadual de Londrina,
percebeu na vida de cadeirante novas
formas de entender o mundo. O blog
Guia do Viajante Cadeirante foi o divisor

de águas para a descoberta de países
cuja acessibilidade permite às pessoas
com alguma deficiência encontrar seus
próprios limites;
João Maia - Foi o único fotógrafo deficiente visual fazendo a cobertura das
Paralimpíadas 2016 de forma oficial;
Kica de Castro - Publicitária e fotógrafa,
colunista das revistas Reação e Tendência
Inclusiva, diretora e apresentadora do programa Viver Eficiente. Fundou em 2007
uma agência de modelos exclusiva para
profissionais com alguma deficiência e trabalha com a missão de provar que beleza
e deficiência não são opostas.
TED é uma organização sem fins lucrativos com o espírito de promover ideias
que merecem ser espalhadas. Teve inicio com uma conferência de quatro dias
na Califórnia há 30 anos, e cresceu para
apoiar ideias que mudam o mundo através de iniciativas diversas. TEDx, organizado de forma independente e executado
por trabalho de voluntários. No espírito
“ideias que merecem ser espalhadas”, o
TEDx é um programa de eventos locais,
auto-organizados, que reúne pessoas para
compartilhar uma experiência semelhante
ao TED. Em um evento TEDx, TEDtalks e
palestras ao vivo estão juntas para promover discussões e conexões.

‟FANTÁSTICO”

‟A Bíblia completa em uma página”
‟A Bíblia mais acessível do mundo”
‟Impressa em áudio braile”
- Idosos
- Crianças
- Analfabetos
- Cegos
- Decientes visuais
- Outros

Ouça a Bíblia em
qualquer lugar

*Opcional em outros idiomas

Conra nossos tradicionais
produtos:
- Lupas eletrônicas
- Mouses especiais
- Vox Table
- Teclados expandidos
FONE (12) 3916-5025 / 39171020
Av. Ouro Fino, 572 - Bosque dos Eucaliptos
CEP 12233-400 - São José dos Campos - SP - Brasil
e-mail: terra@terraeletronica.com.br
site: www.terraeletronica.com.br
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ponto de vista

por Suely Carvalho de Sá Yanez

De quem é a
responsabilidade ?

O

ser humano no início da
vida tem uma característica que é depender dos
outros para se alimentar,
vestir, sobreviver. Ele precisa ser cuidado, treinado, ensinado e, na
medida que vai crescendo e amadurecendo, ele começa a tomar conta de si
mesmo. Quando alcança a vida adulta, as
experiências vivenciadas criaram dentro
dele crenças daquilo que ele se sente
capaz de realizar ou não, merecedor ou
não, crenças de que ele pode se responsabilizar por si mesmo em todas as áreas
da sua vida ou não. São essas crenças
ou estruturas de pensamentos que vão
determinando o padrão de vida que ele
poderá viver.
Independente da condição social, grau
de instrução, deficiência sensorial, física ou emocional, sabemos hoje pelos
estudos da neurociência que as nossas
crenças podem ser modificadas por aquilo que comunicamos por atos, palavras
e ações.

Como exemplo...
Um ator de teatro que desenvolve
uma personagem de uma peça que é
exibida diariamente por muitos anos
seguidos. Ocorre que este ator pode
acabar incorporando nas atitudes e
comportamentos da sua vida pessoal
várias características do personagem.
Em algumas situações, o ator precisa
da ajuda de um profissional especializado que o ajude a “sair” do papel do
personagem.
Tudo isso nos revela que podemos
adquirir e modificar os comportamentos
e pensamentos que desejarmos se per-

mitirmos ser treinados para isso, e isso
é uma decisão pessoal.
Sabemos que é possível mudar, eliminarmos aquele comportamento prejudicial, mas não conseguimos nos livrar dele.
São aquelas reações que não deveríamos
ter, mas, quando demos conta, já tivemos.
Somos seres habituais, praticamos os
comportamentos a que fomos formados pelas experiências da vida. Sendo
assim, podemos também elaborar uma
programação para nos condicionarmos a
comportamentos adequados e positivos
de acordo com a nossa necessidade. Isso
é uma reprogramação da nossa mente.
Mudança das nossas crenças pela mudança dos nossos comportamentos.
Quando mudamos as nossas crenças,
mudamos a nossa vida. E a questão é
exatamente essa. Quantas vezes nos
comunicamos, nos comportamos com
reclamação e “lamúrias” sobre as nossas
dificuldades, as nossas derrotas ? Nos
sentimos injustiçados, com pensamentos

de que não vai ter jeito e isso gera uma
crença de incapacidade. Como a crença
estabelece o que a pessoa vai viver, o
resultado é que continuamos vivendo
o produto dos nossos pensamentos e
comportamentos. Mais dificuldades e
mais derrotas. E esse ciclo vai comandando a nossa vida, pois se torna um hábito.
Existem pessoas que tem a crença de
que podem constantemente desenvolver
doenças e vivem tendo comportamentos
neuróticos de cuidados extremos, mas
o resultado é que acabam somatizando
as expressões emocionais no seu físico.
Como não poderia ser diferente, o surgimento de sintomas físicos é, na maioria
das vezes, inevitável.
O que isso tem a ver com a área da
deficiência, sendo esta visual ou outras ?
A autorresponsabilidade (responsabilidade com a nossa vida) com o que
queremos ser, fazer e ter nos confronta
com a questão de uma decisão. Vamos
continuar a dar sequência a ciclos de
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ponto de vista
derrota, incapacidade e até doenças ?
Vamos continuar a murmurar por aquilo
que não tivemos ? Murmurar por anos
devido a qualquer limitação ? Vamos
continuar sentindo injustiçados por ter
alguma deficiência e assim não saímos
do lugar ?
Vemos muitas vezes a família, o patrão, o amigo, os pais, o namorado,
esposo, o professor, o líder, o governo
e outros serem julgados como únicos
culpados e responsabilizados pelas situações difíceis da vida. Sem justificar
as possíveis falhas de cada um, onde
está a autorresponsabilidade ? Será que
só o “outro” é “culpado” ?
A questão não é o outro que é injusto, mas como podemos lidar com as
atitudes do outro. Somos responsáveis
por aceitar os abusos, por não estabelecermos limites e, assim, por não
sermos respeitados.
Pessoas auto responsáveis não tentam mudar os outros, não tentam mudar equipes, não tentam simplesmente
mudar escolas, empresas, não tentam
mudar o professor, a sua esposa(o) ou
filhas (os).
Pessoas auto responsáveis mudam
primeiro a si mesmo ! Posicionamento
e atitudes.
Podemos escolher o que queremos
viver.
Cito o caso do Nick Vujicic (que nasceu sem braços e pernas) e de tantos
outros que decidiram, apesar das deficiências físicas, escolher o que queriam
fazer da sua vida.
Vimos nesse ano pessoas com deficiência visual se destacarem tremendamente... Vimos, também, pessoas com
deficiência visual estagnadas e acomodadas. Ambas com semelhanças nas
dificuldades, mas extremamente diferentes nas crenças, comportamentos
e atitudes.
Auto responsabilidade - é escolher
que personagem você deseja ser no
“teatro da vida”: ser o ator principal ou
um mero espectador que não pode
mudar nem participar.
Uma reabilitação, seja em que área

notas
for, vai acontecer quando cada pessoa
assumir a responsabilidade do processo, pela vida que está vivendo.

E em cada caso....
Cada um é responsável por sua reabilitação ou pelo seu trabalho profissional em Reabilitação, pela inclusão nas
empresas se você for empresário, não
apenas pela contratação de pessoas
com deficiência, mas por proporcionar
acessibilidade no seu local, não apenas
para ter melhor desempenho do seu
aluno ou funcionário, o que for, pois
isso também beneficiará seu próprio
trabalho, sua vida.
O que você deseja neste ano de
2017 ?
Desenhe em detalhes quem você
deseja ser. Escreva com detalhes como
se fosse o “script” de um ator de teatro.
Treine, treine, treine ! Entre no papel de
corpo e alma. Vivencie profundamente. O exercício do papel que você vai
desenvolver vai se incorporar aos seus
comportamentos habituais e se tornarão automaticamente parte de você.
Essa é a sua autorresponsabilidade !
Seja o personagem que sempre almejou. Ele está dentro de você. E como
em uma grande peça de teatro, que o
“Gran finale” seja de palmas, assovios
e lágrimas de alegria !
Você fez diferença na vida das pessoas. Você alcançou a sua missão.
Feliz 2017!!!

“Esquecendo-me das
coisas que para trás
ficam, prossigo para o
alvo...” (Paulo de Tarso)
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.

Governo Federal
adia prazo
para Plano de
Mobilidade Urbana

De acordo com a Lei Nº 12.587/2012,
que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os municípios com mais
de 20 mil habitantes deveriam elaborar
um Plano de Mobilidade Urbana (PMU)
e entregar as propostas até o último dia
15 de abril. Sem os planos, ficariam impedidos de receber recursos orçamentários
federais destinados à questão até que
atendessem essa exigência.
Como a maioria dos municípios não
cumpriu a determinação, o governo acabou editando uma Medida Provisória
(MP) em 11de outubro, com validade
de 60 dias, prorrogáveis por mais 60.
Com ela, os municípios terão até abril de
2019 para elaborar os PMUs. A Medida
Provisória 748/16 (MP), que ampliou o
prazo, está em discussão em uma comissão mista na Câmara Federal, presidida
pelo deputado Julio Lopes (PP-RJ) e com
relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE). Depois do parecer desta
comissão, a MP precisa ser votada pelos
Plenários da Câmara e, na sequência, do
Senado. A Política Nacional de Mobilidade
Urbana leva em conta a questão das pessoas com deficiência ao propor uma acessibilidade universal para os municípios,
priorizando os pedestres. Um dos itens
se refere à pavimentação e qualificação
das vias urbanas, que muitas vezes são
um pesadelo para pessoas em cadeira
de rodas ou com mobilidade reduzida,
cegos, idosos, gestantes e crianças. Os
transportes públicos também são ponto
central dessa política. Agora é esperar até
2019 para ver se tudo isso sai do papel.

por Ricardo Beraguas

terceiro setor

A modernidade, o compliance
e o Terceiro Setor

O

terceiro setor tem suas
raízes na dedicação, amor
e na fé. O “fazer o bem”
impulsionou gigantescas
orbes de trabalhadores
desinteressados em ajudar o próximo
em ações de saúde, assistência à pessoa
e educação.
O Estado somente acompanhou, sem
interferir, uma vez que enxergava o atendimento à população em ações e locais em
que ele não conseguia chegar e nem tinha
condições de fazê-lo. As ações minimizavam o sofrimento dos mais necessitados,
um alento em todos os sentidos.
Com o passar do tempo, a evolução da
sociedade já vislumbrava outros valores
que não mais um prato de comida, cesta
básica ou alfabetização. O clamor já requeria assistência social, cultura, educação e
especialização na saúde.
O país criou diretrizes para a educação,
enxergando desde a 1ª Infância na creche até a pós graduação universitária, na
Saúde, criou um sistema único de saúde
que foi incorporando todas as nuances
de saúde que a ciência médica possa
estender ao ser humano e, ao final a Assistência Social nos amparos voltados à
pessoa humana com suas atenções voltadas ao momento ou a particularidade ou
a regionalidade que possam prescindir.
Evoluímos com o Estatuto da Criança e
do Adolescente, o do Idoso e o da Pessoa
com Deficiência.
Sempre haverá o que melhorar e evoluir. Nós ainda misturamos conceitos do
século 18 com os do século 21. Está no
Imaginário que as entidades de assistência social são assistencialistas, como as
do século passado onde só existiam os
voluntários que trabalhavam amadoristicamente. Hoje as entidades assistenciais

evoluíram e se profissionalizaram, ganharam regramentos e passaram a ocupar o
vazio que o Estado não consegue ou não
pode preencher, atendendo aos anseios
com profissionalismo, métodos científicos,
qualificação. São Centros Médicos, Universidades, Centros de Assistência Social
entre outros.
Já não levamos mais uma cesta básica
ao leprosário !
As entidades contam com profissionais das diversas ciências e matizes (psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas,
enfermeiros, professores, entre outros),
além dos registros formais em órgãos de
controle com suas prestações de contas
financeiras e de qualidade.
O Setor Público enxerga as entidades
do terceiro setor como se fossem empresas de grande porte, com obrigações fisco-legais típicas das Cias que tem ações na
bolsa de valores, controladas com extremo
rigor, já no campo técnico, a fiscalização
dos órgãos de controle de funcionamento como os Conselhos Profissionais de
Classe (Coren, Crm, Crefito etc), os licenciamentos como COMAS. Todos com extremo rigor, sem benesse ou concessão.
As associações e fundações que miram
na valorização do ser humano, meio ambiente, cultura e a vida, deixaram o trabalho amador e migraram para o profissional.
Dentro das mudanças, surgiu a palavra
Compliance que é uma palavra nova indicando “regras de conduta”.
Essas regras de conduta começam com
o planejamento das ações, a aferição dos
custos de execução dos projetos, o levantamento do pessoal que precisará ser
envolvido nas ações, as despesas inerentes à execução e as prestações de contas.
Reforçando estas mudanças, temos o
Marco Legal do Terceiro Setor – MROSC,

que trouxe os novos critérios para que
as entidades se relacionem com o setor público, onde o governo alega que
pagará pelos serviços executados, desde
que dentro de uma programação, de um
planejamento prévio e não mais por uma
estimativa, chute ou improviso.
As prestações de contas dos projetos
agora, já levam em consideração a qualidade dos serviços e não só os números,
fazendo com que as entidades que se
relacionem com o setor público façam
análise de suas ações, pesquisas de satisfação para melhoria da qualidade, além
de expor todo o cabedal de documentos
à validação por certificação digital.
A reunião destas normatizações fará
com que não seja possível lidar com amadores. São ações públicas ou desejadas
pela população, desenvolvidas por entidades sociais das áreas da saúde, educação ou da própria assistência social que
precisarão reforçar o time de profissionais
contratados e com muita qualificação.
Os documentos utilizados no exercício
dos projetos deverão ser guardados por 10
anos para consulta futura, tornando altamente recomendável o arquivamento digital. O acervo eletrônico já se faz presente
nas transações de diversas obrigações públicas, os portais de acompanhamento de
projetos (Siconv), os de relacionamento
(Cents, CEE) também estão atuantes no
desenvolvimento dos projetos de parceria
com o setor público.
Vimos nos últimos anos, o caminhar
de regramentos, certificações, obrigações,
checagens e normativas diversas que só
conseguem ser acompanhadas por profissionais especializados e contratados a
serviço da atividade fim.
Por conta disso já fica evidente que
as entidades assistencialistas não se
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terceiro setor
confundem com as de assistência
social, uma vez que as primeiras são
compostas de voluntariado envolvido no altruísmo individual em prol
de alguma ação e as segundas são
entidades profissionais que conglomeram ações profissionais em causas distintas e, desta forma, estas
contam com profissionais que precisam ser remunerados de forma
transparente e legal, sem subterfúgios para obtenção da qualidade no
produto final.
Esta última barreira, da remuneração dos profissionais e da
diretoria, torna-se reconhecida
num remendo legal, através da lei
Nº 12.868/2013, que passa a aceitar a inclusão de profissionais no
Estatuto Social com capacidade de
exercício de ofício em jornada integral, remunerado, embora ainda
esteja nebuloso a aceitação em alguns setores públicos mais toscos,
a evolução não para.
Em 2017 as prefeituras também passarão a integrar o último
elo da corrente dos envolvidos com
o Marco Legal, passando a exigir
planejamento nas ações, controle
e fiscalização.
A evolução não para ! Desde
1988, há uma luta invisível para
fazer com que todos consigam
enxergar que o ser humano deve
vir em primeiro lugar, que a assistência social não é esmola, que a
nação precisa de entidades que
vivam para praticar ações sociais,
sem existir um lado mercantil e que
seus profissionais possam ser remunerados de forma transparente sob
o controle da sociedade civil.

Ricardo Beráguas

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

esporte

São Paulo vence
Paralimpíadas Escolares
Fotos: Marcio Rodrigues MPIX CPB | Daniel Zappe MPIX CPB
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ais de 900 competidores de 24 estados brasileiros e do Distrito
Federal (apenas Roraima e Piauí não estiveram representados)
participaram da edição de 2016 das Paralimpíadas Escolares,
disputadas no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro,
entre 22 e 25 de novembro último. A competição é organizada
desde 2009 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e contou com apoio do Governo de
São Paulo, mais uma vez a sede da competição. Estiveram envolvidas as Secretarias
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência; da Educação; do Esportes, Lazer
e Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
O evento é considerado o maior do mundo para esta faixa etária, de 12 a 17
anos. Participaram alunos com deficiência física, visual ou intelectual, matriculados em
escolas do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares. Este ano,
os estudantes disputaram em 8 modalidades: atletismo, bocha, futebol de 7, goalball,
judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas. A delegação paulista venceu a disputa com 136 medalhas, sendo 74 de ouro, 48 de prata e 14 de bronze. O
segundo lugar ficou com o estado de Santa Catarina e o terceiro com o Rio de Janeiro.
É o quarto título de São Paulo, que também saiu vencedor em 2009, 2011 e 2015.
As Paralimpíadas Escolares funcionaram como uma verdadeira “peneira” de
talentos para formar a delegação brasileira que disputará o Parapan de Jovens,
em março, também na capital paulista. A competição já revelou grandes nomes
do esporte paralímpico do Brasil, como: Lorena Spoladore, saltadora campeã
mundial em Lyon-2013; Leomon Moreno, do goalball, medalhista de prata em
Londres-2012 e campeão mundial na Finlândia-2014; e o velocista recordista
mundial dos 200m T4, Petrúcio Ferreira.

informe publicitário

Conceito sustentável em funilaria

Prestes a completar 20 anos no mercado, a Damy Autocenter é referência em
funilaria ecológica. O conceito de sustentabilidade – inédito no ramo – consiste em adotar métodos sustentáveis em
ações cotidianas e, assim, conscientizar
não só a clientela, como também servir de
exemplo para outras oficinas ao optar por
um trabalho engajado na causa ambiental.
“Sustentabilidade é um conceito de
melhoria contínua e conscientização de
todos nós, como um todo. Por isso, estamos sempre abertos para aprender algo
novo e implantar na Damy”, afirmou o
proprietário Adalberto Gonçalves.

Nos negócios, o resultado não foi o
esperado por conta da crise econômica instaurada no País, mas o empresário
garante que o saldo foi positivo: “atravessamos o ano com saúde financeira
inabalada e um resultado considerado
ótimo em comparação com o ano que
enfrentamos”, contou.
Para 2017, a expectativa é que haja
maior retorno no investimento, além da
satisfação do cliente. “Contratamos uma
consultoria para reciclagem e um Raio X
da empresa. Com isso, estamos focados
em melhoria na gestão de pessoas e processos, além de sempre garimpar o que
tem de novo no mercado, adquirindo novas ferramentas e equipamentos modernos para ofertar um serviço de excelência
aos nossos clientes”, concluiu o gestor.

informe publicitário

Soluções inovadoras para pessoas
com mobilidade reduzida

A urbanização é uma tendência sem
volta e a escala de deslocamento de pessoas para as cidades mudou as exigências de construção e infraestrutura para
acompanhar o ritmo de crescimento das
populações urbanas. Até 2050, segundo
levantamento da ONU, a população urbana crescerá 60%, atingindo mais de
9 bilhões de pessoas. Desse total, 6,34
bilhões viverão em cidades, cenário que
impõe desafios para a construção de novos edifícios/moradias, a partir da preocupação latente com a eficiência energética
e a mobilidade urbana.
Os desafios impostos a partir dessa
realidade são enormes, principalmente
quando olhamos para a fatia da população constituída por pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes ou não. Neste
cenário, a ThyssenKrupp Elevadores, uma
das maiores fabricantes do mundo de
tecnologias de elevação e mobilidade
urbana, traçou como meta mundial investir na inclusão social, por meio de
novas tecnologias que possam ampliar
as possibilidades de deslocamentos das

pessoas, mas encurtando as distâncias
nas cidades. “Para 2017, vamos investir
no lançamento de novos produtos, ampliando a gama de oferta que hoje disponibilizamos no nosso portfólio. A diretriz
mundial da companhia está focada na
inclusão social e na mobilidade urbana, e
nosso desafio é atender às necessidades
de mercado, a partir de soluções inovadoras”, destaca Rafael Villar, gerente
da Divisão de Acessibilidade da área de
negócios Elevator Technology da ThyssenKrupp para o Brasil.
A Divisão de Acessibilidade foi criada há 10 anos para atender a NBR
9050:2004, norma técnica que estabelece os parâmetros para o projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos às condições de acessibilidade.
Pioneira ao ofertar produtos que
atendem às necessidades das pessoas
com mobilidade reduzida temporária ou
permanente, o portfólio da empresa é
composto por plataformas verticais e inclinadas e o elevador de uso restrito para

bancos, shoppings, escolas e demais estabelecimentos comerciais que precisam
se adequar à norma.
Para as residências, a empresa oferece
o home lift Levità e as cadeiras elevatórias, produto ideal para quem precisa
vencer as escadas de casa sem precisar
fazer obras civis. “A acessibilidade ganhou
espaço e invadiu também os espaços
privados, tornando-se uma necessidade
cada vez maior para aqueles que desejam
conforto e segurança. A população está
vivendo mais e melhor e hoje é comum
a instalação de elevadores em residências sem precisar mudar de casa para
facilitar a locomoção de pessoas idosas
ou com alguma necessidade especial”,
destaca Villar.
Além de fabricar e comercializar os
produtos da Divisão de Acessibilidade, a
ThyssenKrupp também garante a manutenção dos equipamentos, com equipe
técnica especializada, engenheiro responsável junto ao CREA e peças originais
de fábrica. E para facilitar o acesso aos
produtos de acessibilidade, a empresa
aceita pagamentos com cartão de crédito/débito e financiamento pelo Cartão
Construcard, por meio de linhas de crédito especiais que garantem taxas de juros
menores. “A demanda está crescendo e
precisamos estar prontos para atender
cada cliente”, enfatiza o gerente da Divisão de Acessibilidade.
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momento surdo

por Neivaldo Zovico

Que vexame !
Acessibilidade inadequada nos horários políticos prejudicaram
eleitores surdos e/ou com deficiências auditivas

J

á estamos no final do ano, mas é sempre bom relembrar a época da eleição para prefeitos e vereadores em
todo o Brasil. Foi um momento para pensar muito bem
sobre acessibilidade para Surdos e/ou pessoas com
deficiências auditivas.
Onde estava a acessibilidade ? É obvio que já tem diversas
legislações e normas da ABNT que exigem acessibilidade adequada e até o TSE fez uma resolução aos partidos políticos e
também para o marketing que os partidos contratam para seguir
as normas de acessibilidade conforme se deve.
Mas, infelizmente nem todos os partidos políticos ou o marketing dos partidos se preocupam com acessibilidade, por isso,
prejudicaram milhões de eleitores surdos e/ou com deficiências
auditivas, que no Brasil são mais de 9,7 milhões cidadãos.
Considerando que a Resolução 23.191 do TSE, durante a
campanha na televisão, os partidos políticos deveriam incluir
a janela com profissional interprete de Libras e a legenda com
melhor visibilidade, a fim de manter a plena compreensão dos
telespectadores com deficiência.
O problema é que os partidos políticos e o marketing dos
partidos não estão obedecendo as normas e exigências determinadas em LEI, conforme abaixo, pelos fatos ocorridos:
• Legenda muita pequena;
• Legenda com letras brancas que dificultam a leitura;
• Legenda muito rápida;
• Janela com intérprete de Libras pequena;
• Janela com interprete de Libras transparente que dificultam a visão;
• Janela com intérprete de Libras não qualificado e sem
experiência;
• Janela com intérprete de Libras tipo boneco (avatar) com
interpretação ruim.
A Feneis e diversas outras associações de Surdos no Brasil,
lutaram muitos anos com grande e árdua batalha, até que
finalmente foram criadas diversas Legislações e normas de
acessibilidade adequadas para pessoas surdas e/ou com deficiências auditivas.
Já estamos no milênio de hoje, e elas nem foram resolvidas
para melhorar a acessibilidade e deixam muitas PcD e Surdos
frustrados.
Desde que começou a eleição passada, a comunidade surda
já estava decepcionada com a acessibilidade inadequada nos
horários políticos na televisão, pois nós pagamos impostos

e queremos votar nos candidatos que falam com conteúdos
interpretados em janela de Interprete de Libras profissional e
ou legenda com melhor visualização para votar num candidato
certo e sincero.
Lembrando que no Brasil, tem eleitores com deficiências
auditivas que os candidatos podem ganhar votos quando a
acessibilidade é adequada para que eles possam compreender
os conteúdos dos candidatos para poderem votar.
Esperamos que na próxima eleição os candidatos dos partidos e seus respectivos homens de marketing dos partidos
políticos cumpram a Lei de Acessibilidade, as normas aplicadas
da ABNT e Resolução do TSE.
Neivaldo Augusto Zovico
é Surdo, professor, Consultor de Acessibilidade para
Surdos e pessoas com deficientes auditivos, Coordenador Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS,
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo e é
colaborador da equipe do site: www.portaldosurdo.
com e www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
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Época de férias, tempo de
turismo acessível !

Rio de Janeiro/RJ

E

stamos em plena temporada de férias, hora de escolher roteiros de viagem e preparar as malas. Para
pessoas com deficiência nem sempre é fácil contar
com destinos acessíveis, mas atualmente, já é possível planejar e conhecer novos destinos com mais
tranquilidade e conforto.
O Brasil, por exemplo, já conta com diversas cidades acessíveis
e o Ministério do Turismo editou até um “Guia Turismo Acessível”
- www.turismoacessivel.gov.br - site colaborativo que permite aos
internautas a avaliação da acessibilidade de hotéis, restaurantes e
atrações diversas. O banco de dados do programa possui cerca
de 530 mil estabelecimentos cadastrados.
O guia apresenta ainda versões em inglês e espanhol e também está disponível em aplicativo para as plataformas Android,
iOS e Windows Phone. A pesquisa pode ser feita por cidade,
tipo de estabelecimento ou atração turística e também levando
em conta as deficiências: auditiva, física ou motora, visual e
mobilidade reduzida.
Em agosto passado, o Ministério do Turismo lançou também
um guia com orientações para os prestadores de serviços melho-

São Paulo/SP

rarem a qualidade do atendimento. “Dicas para atender bem os
turistas com deficiência” está disponível na internet, além de 35
mil exemplares distribuídos. O texto ressalta que a acessibilidade é
um direito universal que garante a melhoria da qualidade de vida,
permitindo uma maior autonomia não apenas para pessoas com
deficiência, mas para pessoas com mobilidade reduzida, como
grávidas e pessoas idosas.

Alguns destinos acessíveis
Salvador/BA: uma das grandes atrações, o centro da cidade,
por ser muito antigo e considerado patrimônio cultural da humanidade, ganhou intervenções para facilitar a vida dos turistas.
Guias rebaixadas, rampas e elevadores são atalhos para escadarias
e ladeiras da arquitetura que no passado pouco considerava a
pessoa com deficiência.
Foz do Iguaçu/PR: a cidade pode ser considerada uma das
pioneiras no turismo de inclusão. Localizada na fronteira entre
Brasil, Argentina e Paraguai, é um dos destinos com maior número
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de pontos turísticos acessíveis, inclusive as
famosas Cataratas do Iguaçu, principal local
de visitação. Para que gosta de esportes
radicais, há opção de salto de paraquedas
para pessoas com deficiência.
Rio de Janeiro/RJ: Com os Jogos Paralímpicos realizados em setembro passado,
o Rio de Janeiro se tornou uma cidade com
bem mais acessibilidade com novas obras
e adaptações. Hoje pode ser considerada
como um dos destinos brasileiros mais
interessantes para esse público. O Ministério do Turismo investiu R$ 75 milhões em
obras que oferecem estruturas adaptadas.
Os principais pontos, como o Pão de Açúcar
e o Cristo Redentor, oferecem boas condições para esse público.
São Paulo/SP: Pela conta dos especialistas, a capital oferece mais de 300 pontos atrativos totalmente acessíveis, como
o Memorial da América Latina. O Museu
do Futebol também é destaque com vistas guiadas para cegos, totens em braile,
maquetes táteis, imagens em relevo, piso
tátil e acesso para cadeirantes. O Metrô
também facilita o transporte desse público.

Salvador/BA

Fortaleza/CE: Para quem gosta de
praia, no começo do ano foi lançado um
programa que oferece esteiras e cadeiras
anfíbias para idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de permitir
a prática de diversos esportes. No calçadão
foram instaladas rampas acessíveis, vagas
especiais e uma academia ao ar livre com
estação de exercícios físicos exclusiva para
pessoas com cadeiras de rodas.

Foz do Iguaçu/PR

Socorro/SP

Fortaleza/CE

Socorro/SP: Para quem gosta de turismo de aventura, não se pode esquecer
da cidade, que oferece esportes adaptados
para todos os gostos. Ruas, atrações turísticas, hoteis, tudo foi pensado para proporcionar acessibilidade. A cidade ganhou até
um prêmio internacional, outorgado pelo
governo espanhol. Como destaques estão
o Parque dos Sonhos, o Portal do Sol Hotel
Fazenda e o Parque Ecológico Cachoeira
do Monjolinho.
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Enfim, as férias
chegaram !

Q

uando quebrei a tíbia, em
julho, só pensei que perderia minhas tão desejadas férias em novembro,
mas o médico disse ok,
porém com ressalvas: continuo usando
minha bota imobilizadora, sempre que
possível coloco minha perna “para cima” e
tomo cuidado, afinal foi uma fratura séria.
Então fui para a parte mais complicada... Tenho uma dificuldade gigantesca
de decidir qualquer coisa mas, dessa vez,
a Colômbia seria uma escolha quase certa porque temos amigos muito queridos
que moram no país. Esse não é um dos
destinos mais baratos diante de tantas
outras possibilidades com preços muito
razoáveis, considerando que comecinho
de dezembro já é alta temporada. Lugares como Joanesburgo, na África do Sul,
Havana em Cuba e Barcelona na Espanha
foram descartados porque eu não tinha
informação quanto à acessibilidade da
cidade no caso de Havana, ou do tempo
de viagem no caso de Joanesburgo, afinal
tenho que cuidar da minha perna, e Barcelona, meu sonho de consumo, quero
visitar no verão.
Então será a viagem para acabar com a
saudade dos amigos, mas também vamos
conhecer duas cidades com belezas bem

diferentes: Bogotá e Cartagena. Voo direto
saindo de São Paulo para ir e algumas
paradas na volta mas nem tudo é perfeito !
A primeira providência foi conseguir o
MEDIF para obter o desconto da minha
acompanhante, que nesse caso será minha mãe, ao qual tenho direito (ANAC-resolução N° 280/2013), e embora ainda
esteja esperando a resposta, sei que dará
tudo certo. Nem sempre as companhias
aéreas orientam o caminho correto para
conseguirmos o desconto mas precisa
insistir, falar, argumentar incansavelmente,
é um direito (que estou solicitando pela
primeira vez).
Depois vem a escolha do hotel: em Bogotá ficaremos no apartamento da amiga
Luisa. Restava reservar em Cartagena, e aí
começou uma grande questão, ficaríamos
na recomendada Cidade Amuralhada que
é o local mais lindo, onde quase tudo
acontece, ou nos hospedaríamos na parte
“nova”? Convenci minha amiga Fabiana a
nos encontrar em Cartagena, o que me
causou enorme alegria, mas ela é outra
indecisa e minha mãe não se mete nessas
escolhas. Passei muitos dias olhando sites
especializados, mas no final, decidimos
escolher um hotel mais novo.
Os hotéis na parte antiga da cidade são
localizados em casas velhas, e sempre

fica a dúvida quanto à real acessibilidade.
Como o valor do táxi é baixo, ficaremos
em um hotel recentemente construído na
praia, um pouco distante do centro, mas
sabemos que é acessível para cadeirantes.
Espero que tenha sido uma boa escolha,
e o preço em geral na cidade para hospedagem, é ótimo.
Não somos de planejar, mas o que procuro fazer é ler blogs especializados para
saber algumas coisas imperdíveis, mas só
lá saberemos o que é possível para uma
cadeirante. No caso de Bogotá, nossos
amigos serão os responsáveis pelos passeios. Não tenho ideia do que faremos
mas sei que vou amar cada minuto. Em
Cartagena, a única informação quanto à
acessibilidade é de uma colega arquiteta
que disse ser possível andar pela cidade,
e nosso roteiro será planejado de acordo
com as possibilidades.
Sou arquiteta e as cidades e suas construções muito me interessam. Também
adoro falar com as pessoas, porém “no
hablo español” e, como a maioria dos
brasileiros, falo “portunhol”, mas sei que
vou me virar, e para momentos de desespero temos tradutores online que não nos
deixarão passar fome, frio ou sede.
Espero música, uma linda e colorida arquitetura, praia, gente, comida gostosa. Mas
o melhor será a companhia, que tanto em
Bogotá quanto em Cartagena serão especiais. E claro, logo conto tudo pra vocês !
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

notas
Proposta do Brasil em favor
dos cegos entra em vigor
O Tratado de Marraqueche entrou em vigor em
final de setembro último,
para facilitar o acesso de
pessoas com deficiência visual a textos e ilustrações no
Brasil e no mundo. O acordo
foi firmado em 2013, depois de proposta brasileira, em parceria com Paraguai e Equador, durante
reunião da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) em Marraqueche, no Marrocos.
O documento entrou em vigor apenas neste ano
por depender da ratificação de 20 países, o que
ocorreu no último mês de junho, com a adesão
do Canadá. Já o Brasil ratificou o acordo em 2015
com uma Emenda Constitucional. Com esse Tratado, os países se obrigam a estabelecer, em
suas legislações de direitos autorais, regras que
permitam que seus beneficiários e instituições
que com eles lidam tenham acesso a obras em
formatos acessíveis, como Braille e Daisy, entre
outros. Também cria condições para que haja
intercâmbio, entre os países, das obras nesses
formatos. O objetivo é combater a escassez de
obras publicadas em formatos adequados ao uso
de pessoas com deficiência visual, promovendo,
assim, igualdade de oportunidades. De acordo
com dados da União Mundial de Cegos, menos
de 10% das obras intelectuais estão disponíveis
em formatos acessíveis.
A perspectiva é de que mais de 300 milhões
de pessoas com deficiência visual sejam beneficiadas. De acordo com o último Censo, realizado
em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), só no Brasil, há mais de 6,5
milhões de pessoas com deficiência visual, sendo
582 mil cegas e seis milhões com baixa visão.
Por causa do protagonismo exercido pelo Brasil
no desenvolvimento, negociação e proposição do
texto do tratado, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, presidiu a primeira Assembleia das
Partes do Tratado de Marraqueche para Facilitar
o Acesso às Obras Publicadas às Pessoas Cegas,
com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Aceder ao Texto Impresso. O evento foi
em 05/10 na sede da OMPI, em Genebra, na
Suíça. Resta agora saber qual será o futuro desse
Tratado em sua aplicação prática no Brasil e em
outros países.

Mobility & Show lança seu calendário
de feiras para 2017 !
No último dia 6 de dezembro, no Hotel San Raphael, no centro da capital paulista, a Revista Reação,
organizadora e promotora da Mobility & Show, feira
de maior sucesso no segmento da pessoa com deficiência nos últimos 2 anos, reuniu empresários do
setor e executivos de montadoras de automóveis
para apresentar o calendário da mostra para 2017.
Lançada em 2015 como uma novidade, o evento surpreendeu a
todos e ocorreu também em 2016, ambas mostras em São Paulo/SP,
a primeira no Autódromo de Interlagos e a segunda no Campo de
Marte. Agora, a Mobility & Show, depois do sucesso na capital paulista,
onde repetirá o feito em setembro de 2017, vai alçar voo para outras
capitais brasileiras.
No evento, que reuniu cerca de 60 pessoas, Rodrigo Rosso, diretor
e promotor do evento apresentou os planos para o próximo ano, ao
lado do consultor Renato Baccarelli, parceiro na Mobility & Show.
Em 2017 a feira ocorrerá nos seguintes locais. Anote em sua
agenda e compareça:
- Julho/2017 – Rio de Janeiro/RJ
Marina da Glória – dias 7, 8 e 9 de Julho
- Setembro/2017 – São Paulo/SP
Campo de Marte – dias 15, 16 e 17 de setembro
- Dezembro/2017 – Recife/PE
Shopping RioMar – dias 1, 2 e 3 de dezembro

Paratleta da Hyundai no
Salão do Automóvel 2016
Aconteceu em São Paulo, capital, no mês de
novembro último, agora pela primeira vez no São
Paulo Expo, o Salão do Automóvel 2016. Durante
a visita ao evento, feita pela equipe da Revista Reação, conversamos com o paratleta Andrey Muniz de
Castro, do tiro com arco, patrocinado pela Hyundai,
que participou da última paralimpíada no Rio de
Janeiro, onde brilhou com destaque. “Foi muito
gratificante participar da primeira paralimpíada em
casa, representando nosso País... agora já estou me
preparando e pensando em Tókio”, afirma Andrey. Aos 40 anos, ele
também foi, em novembro, campeão brasileiro paraolímpico em sua
modalidade, e pegou a 4ª colocação na disputa no brasileiro com
atletas sem deficiência.
“Essa parceria com a Hyundai veio a alavancar muito meu desempenho no esporte, no treinamento, condicionamento físico,
fisioterapeuta... sem a parceria com a Hyundai
eu não chegaria onde cheguei”, conta Andrey
satisfeito. O salão do automóvel 2016 recebeu
715.477 visitantes em 11 dias de funcionamento
e dentre eles, muitas pessoas com deficiência.
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