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Quantos recomeços
terá o Brasil ?

ano de 2017 traz consigo novas perspectivas, expectativas, apostas, planos, investimentos... Alguns dias do ano se passaram e já deu para notar que o Brasil
vai retomar o seu caminho, apesar dos escândalos políticos e da crise econômica.
Como sempre digo em todas as crises que passei, e não foram poucas: “o
Brasil é maior que qualquer crise”. E o povo brasileiro consegue se acomodar e se adaptar
rapidamente a qualquer situação. Tudo sempre tem jeito. As coisas vão se ajeitando. Isso é o
que nos difere dos nossos irmãos acima da linha do Equador. Parece que sabemos absorver
melhor as “pancadas” da vida. Sempre buscamos rapidamente um novo recomeço. E olha
que já tivemos tantos nesse País, não é mesmo ?
Pena o Brasil não ter o espaço e o reconhecimento que merece pelo seu potencial. Mas
um dia, se Deus quiser, quem sabe nosso Brasil possa ser a maior economia mundial ?
Potencial para isso temos. Somos a maior reserva verde do planeta. A maior reserva de
água, o maior produtor de grãos e de carne, terras férteis em abundância, temos minério
e petróleo, parques tecnológicos avançados, não temos desastres naturais... Então por que
não demos certo ainda ?
A resposta é simples: porque todas as riquezas, em todo o mundo, são administradas por
pessoas. E o nível das pessoas que administram as nossas, infelizmente, pelo menos até hoje,
está longe de ser sequer comparado a de outras nações, não só no quesito competência, mas
principalmente no que diz respeito ao caráter, moral e à ética. O brasileiro é muito pacato e
amigável, por isso, fácil de ser dominado e controlado. É uma massa que se contenta com
pouco e acredita muito. Isso é característica de países jovens, e somos muito jovens. Nossa
nação tem pouco mais de 500 anos e nossa colonização deixou muito a desejar. Isso tem
relevância sim para o estágio pelo qual passamos hoje.
Corrupção existe no mundo todo. Sim, sabemos disso. Mas os patamares da nossa é
que nos deixam, não só indignados, mas também tristes. Afinal, é triste ver um sujeito de
cabeça branca, com idade para ser nosso avô, bisavô às vezes, de terno e gravata, em alto
escalão e roubando. Me pergunto: “como uma pessoa nessa idade se sujeita a esse papel ?
Para quê ? O que leva um senhor ou senhora, que tem filhos e netos, que deveria ser um
exemplo lindo de retidão e moral, a sujar sua vida por dinheiro, pela ganância ?”. Isso é muito
triste, deprimente.
O Brasil está no começo ainda de um grande processo. A Lava-Jato está passando o nosso
País a limpo. Mesmo com a justiça que temos, com nossas leis, onde a polícia prende e
a justiça solta, acredito que um legado diferente esse processo todo está deixando para o
povo. Se não é algo que dará moral e vergonha na cara para muita gente, pelo menos fará
com que esses verdadeiros ratos tenham um pouco de medo de se expor e meter a mão
na cumbuca com tanta sede daqui para frente.
Vamos torcer e trabalhar. É o que nos cabe. Vamos levar nosso 2017 com FÉ, com coragem,
com otimismo e acreditando que vai dar certo !!!
Mudanças no cenário econômico já podem ser sentidas. Tem empresas contratando
gente – a nossa é um exemplo disso, aliás – o dólar está abaixando, o saque dos inativos
do FGTS dará à economia um refresco, os juros cairão ainda mais até o final do ano. Acho
que depois do primeiro trimestre esse 2017 começará a reagir.
Vamos fazer a nossa parte, todo dia, acreditando que vai ser melhor, e dispostos a recomeçar, sempre, mais uma vez !
“O espírito do Senhor está sobre mim; porque o Ele me ungiu... Porque, como a terra
produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o
Senhor DEUS fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações”.
Isaías 61:1 e 11
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Otávio Leite

Sergipano de nascimento e deputado federal pelo Rio de Janeiro,
ele tem priorizado ao longo da sua carreira política,
a defesa dos interesses das pessoas com deficiência

B
Fotos: Lucio Bernardo Jr. | Alexssandro Loyola | Ananda Borges

acharel em Direito pela
UERJ e especialista em Políticas Públicas pela UFRJ,
Otávio Leite desenvolveu
carreira na administração
da cidade do Rio de Janeiro/RJ, como
coordenador das administrações regionais e secretário municipal do governo do
prefeito Marcello Alencar. Ao optar pela

carreira política, foi vereador, vice-prefeito
do Rio, deputado estadual e agora, está
em seu terceiro mandato como deputado
federal pelo PSDB.
Sua atuação se destacou no desenvolvimento da indústria do turismo, com
consequente geração de emprego e renda,
na alteração da lei eleitoral que obrigou os
partidos políticos, no registro de candidatos
no TSE, a apresentar suas promessas de
campanha, na inclusão digital, na reforma
tributária e muitos outros temas.
Mas um assunto se destaca nas preocupações e trajetória do deputado, desde
sempre: a questão das pessoas com deficiência, visando a verdadeira inclusão. Teve,
inclusive, participação destacada em prol da
ratificação da Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Como membro da Comissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara e da Frente Parlamentar do Congresso
Nacional em Defesa das Pessoas com Deficiência, sempre pautou sua atuação
no debate para desenvolver novas ideias e
perspectivas para o
segmento. Atuante
e com uma conduta exemplar, Leite
procura participar

de tudo que pode envolvendo as questões
relevantes que podem influenciar direta e
indiretamente o dia a dia da vida do cidadão
com deficiência e suas famílias, como as
reinvindicações e pleitos da ABRIDEF, por
exemplo, da qual o deputado sempre foi
apoiador.
Revista Reação - Como começou o
seu interesse pela causa das pessoas
com deficiência ?
Deputado Otávio Leite - Ainda antes dos meus 30 anos, tive o privilégio e
o desafio de ser secretário de Governo da
Prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão do
então prefeito Marcello Alencar. Uma das
minhas atividades consistia em cuidar dos
Conselhos, dentre os quais o Conselho dos
Direitos das Pessoas com Deficiência. Ali,
me aproximei da causa e aprendendo, desde então, com mães, profissionais, com as
próprias pessoas com deficiências auditivas,
visuais, intelectuais ou físicas, fui consolidando a minha consciência em prol dessa
bandeira. Portanto, foi uma casualidade por
conta de uma atribuição que eu recebi em
um instante fundamental da minha vida
pública. Isso no ano de 1989. É óbvio, em
função dessa aproximação, passei a formular
muitas ideias no campo legislativo visando
os direitos dessas pessoas.
RR - Como analisa a situação hoje
desse segmento ? Quais os principais
problemas a serem
enfrentados ?
DOL - Não tenho dúvida que o segmento avançou em muitas
conquistas. De duas, três décadas para cá, um conjunto de regras
em todo o Brasil passou a considerar e
oferecer possibilidade de inclusão na sociedade para as pessoas com deficiência,
mas ainda há problemas evidentes de
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discriminação. No entanto, eu vejo com
otimismo o futuro, justamente porque
muitas barreiras foram vencidas pelo esforço direto das PcD, seus familiares e
profissionais que, ao sabor dos tempos,
furaram verdadeiros bloqueios e muros
quase que intransponíveis para que eles
passassem a ter voz e vez na sociedade.
Certamente, ainda existem muitos problemas de discriminação social, econômica,
de barreiras atitudinais. Mas, se olharmos
para trás, vale a pena respirar e festejar
que muitos avanços foram conquistados.
RR - Em termos de legislação, o Brasil é um dos países mais avançados,
o problema está no cumprimento de
todas essas leis. Em que medida a Lei
Brasileira de Inclusão, sancionada em
2015, pode trazer efetivamente novas
conquistas ?
DOL - Eu não tenho dúvida de que, hoje,
o arcabouço jurídico do país talvez seja um
dos mais modernos do mundo. A LBI, inclusive, a expressão Lei Brasileira de Inclusão é
produto de uma sugestão que apresentei à
relatora, minha amiga deputada Mara Gabrilli
(PSDB/SP), consolida uma série de regras
importantíssimas. Agora, o desafio é outro e
consiste em incluir nas leis orçamentárias da
União, Estados e Prefeituras cada vez mais
recursos que permitam aos entes públicos
investirem em qualidade de vida, acessibilidade e oportunidades de inclusão. Esse é o
novo desafio. A questão agora está nas leis
orçamentárias.

RR - Como autor de vários projetos aprovados em benefício da pessoa com deficiência, quais merecem
destaque ?
DOL - Na década de 90, como vereador,
dediquei-me à construção da legislação da
cidade do Rio de Janeiro. Foram muitas iniciativas. Seja a gratuidade nos ônibus, seja a
oportunidade de concursos, e nas empresas
terceirizadas pelo município, seja na adaptação de espaços públicos e privados, vagas
nos estacionamentos, seja no fortalecimento da educação especial e por aí vai. Mais
adiante, como deputado estadual, procurei
reproduzir o mesmo trabalho relacionado ao
estado. Eu me orgulho muito de ter contribuído dessa maneira. E sempre lutando por
verbas no orçamento para implantar programas em prol das pessoas com deficiência.
RR - Atualmente, há muitos projetos de lei envolvendo pessoas com
deficiência em discussão na Câmara.
Quais considera mais relevantes ?
DOL - Vivemos tempos em que o país
precisa enfrentar o drama das reformas, duras
e necessárias. Nessa perspectiva, lutarei para
preservar certos direitos como, por exemplo, a vinculação do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) ao salário mínimo, fundamental para a sobrevivência dos brasileiros
com deficiência que vivem abaixo da linha
de pobreza. Por mais que o planejamento
econômico queira diminuir despesas, nós não
podemos abrir mão de alguns direitos como
esse. Já apresentei emenda junto com os

meus parceiros deputados Eduardo Barbosa e
Mara Gabrilli para impedir essa desvinculação
do salário mínimo. Vamos lutar para que o
partido feche questão contra isso. Não aceitamos esse atraso ! Ainda será necessário criar
caminhos alternativos para o cumprimento da
Lei de Cotas no mercado de trabalho. Há hoje
no Brasil cerca de 400 mil PcD trabalhando
para uma potencial oferta na ordem de 1.200
postos. O velho problema da qualificação
precisa ser enfrentado para valer. Acredito que
um caminho está nas próprias empresas treinarem, qualificarem e os absorverem em seus
quadros. Acho também, que o teletrabalho
pode ser uma opção, assim como o trabalho
assistido, para situações onde há mais comprometimento físico. Em suma, meu objetivo
maior é permitir que essas pessoas tenham
autonomia e independência. Para que isso
ocorra, acesso à educação, em todas as suas
etapas, às tecnologias assistivas é imprescindível. Afinal, a culminância desse processo
se dá com o trabalho e a remuneração. Isto
é, quanto mais qualificado, melhor. Daí a necessidade de forçar para que essa porta de
saída se efetive e, de fato, a independência
seja conquistada.
RR - No Rio de Janeiro, o novo
prefeito Marcelo Crivella extinguiu a
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Secretaria das Pessoas com deficiência.
Como analisa essa medida ?
DOL - É claro que eu preferiria que a
secretaria prosseguisse, aliás ela foi a primeira no Brasil. No entanto, a cidade, tal
qual o país, enfrenta uma grave crise econômica que obrigou o prefeito a reduzir de
28 para 12 secretarias apenas. Pelo menos
conseguimos, em vez de deixar o setor ligado a uma dessas 12 pastas, que ficasse
vinculado diretamente ao prefeito através
de uma subsecretaria, cujo titular hoje é o
doutor Geraldo Nogueira, cadeirante, militante, profundamente conhecedor da causa
e que, seguramente, fará um belo trabalho.
Mais adiante, vamos reivindicar o retorno
da Secretaria.
RR - Ao mesmo tempo, Crivella
criou um “Conselho de Gestão” sobre
o assunto do qual o deputado fará
parte. Como será sua atuação e quais
as atribuições desse organismo ?
DOL - Na verdade, não é um órgão ins-

titucionalizado. Trata-se de um conselho de
apoio. Nossa função é apenas aconselhar,
sugerir, devido à nossa experiência. Em breve, apresentaremos um conjunto de medidas que, se aplicadas, vão fazer com que, ao
final deste governo, a qualidade de vida das
pessoas com deficiência tenha efetivamente
melhorado no Rio de Janeiro.
RR - O Rio de Janeiro será palco de
uma nova feira dedicada às pessoas
com Deficiência, a Mobility & Show
Rio 2017, no próximo mês de julho.
Qual é a situação do Rio em termos
de acessibilidade, depois de todas as
intervenções realizadas para as Paralimpíadas ? No que uma programação
como esta pode ajudar a melhorar a
situação ?
DOL - A presença da feira será formidável, não apenas para oferecer o que há de
mais moderno em produtos para pessoas
com deficiência, como também proporcionará uma grande divulgação da causa. Te-

nho certeza que a Mobility & Show Rio veio
para ficar no Rio de Janeiro. Nos últimos
anos, infelizmente, embora tenhamos tido
Olimpíadas e Paralimpíadas, não obstante
os equipamentos desportivos tenham sido
adaptados, por outro lado, a estrutura urbana
da cidade ainda tem um deficit muito grande
em termos de acessibilidade. Esse é um dos
pontos que nós vamos agir para que este
governo priorize.
RR – Como um deputado federal
reconhecido pelo trabalho em prol
deste segmento, que recado deixa aos
leitores da Revista Reação ?
DOL - O mais relevante é permitir que as
pessoas com deficiência, de todos os núcleos
sociais, tenham cada vez mais oportunidades
em todos os setores. Vida é processo, processo é luta, é militância. Portanto, quanto mais
pessoas se engajarem, quanto mais as ONGs/
instituições – sem as quais milhares e milhares
de pessoas não seriam assistidas – sejam fortalecidas, melhor, pois são setores que precisam
ter apoio da sociedade e da esfera pública.
Olho para o futuro com otimismo. A ciência
estará ao lado das pessoas com deficiência. É
como já dizia o poeta: “Se muito vale o já feito,
mais vale o que virá”.
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coluna especial

por Romeu Kazumi Sassaki

Planos nacionais de TIC
para inclusão de PcD

A

Parte 1

convite da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por
intermédio do Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(Cetic.br), tive o privilégio de participar da conferência regional sobre TIC para pessoas com deficiência
na América Central, realizada em San José, Costa Rica, nos
dias 14, 15 e 16 de novembro 2016.
O objetivo foi o de, no futuro, empoderar pessoas com deficiência (PcD) – principalmente mulheres, crianças, jovens e
povos indígenas – promovendo a introdução das questões de
inclusão nas agendas do desenvolvimento sustentável de países
como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua
e Panamá. Além destes, participaram os representantes do
Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, EUA, Itália e Peru, entre outros.
Para curto prazo, fomos estimulados a debater sobre políticas
nacionais necessárias para a inclusão de PcD com o apoio das
tecnologias da informação e comunicação (TIC), em
especial na educação e no trabalho. Ao final de cada debate, pudemos gerar recomendações. Em dezembro de 2016, a
Unesco sistematizou essas recomendações e, em janeiro de
2017, enviou aos participantes a versão sistematizada. Estamos
agora aguardando o resultante Plano de Ação da Unesco para
que cada país possa adaptar essas recomendações às políticas
públicas e legislações locais.

A Unesco previu a realização de duas reuniões regionais para
2017, via videoconferências, a fim de avaliar o progresso que
vier a ser atingido em cumprimento ao referido Plano.
As acima referidas recomendações, geradas no evento de
Costa Rica, serão apresentadas na Parte 2 deste artigo (edição
n° 115 da Revista Reação).
TIC na LBI
Sobre a questão das TIC, lembremo-nos de que temos:
• A Lei nº 10.098, de 19/12/2000, cujo art. 17 diz que (grifos
meus): “o poder público promoverá a eliminação de barreiras
na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas
técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação
e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer”.
• O Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que regulamenta
a acima citada Lei n° 10.098 e também a Lei nº 10.048, de
8/11/2000. O art. 59 do Decreto diz (grifos meus): “O poder
público apoiará preferencialmente os congressos, seminários
(...) que ofereçam, mediante solicitação, (...) às pessoas com
deficiência auditiva ou visual (...), tecnologias de informação
e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea”.

coluna especial
• A mais recente é a Lei nº 13.146, de 6/7/2015, que institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), que
diz (grifos meus):
“Art. 3°. Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
(...) V - comunicação: forma de interação dos cidadãos (...), os
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos,
meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações”.
“Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o
acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação
e comunicação e às tecnologias sociais.
Parágrafo único. Serão estimulados, em especial:
I – o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumentos de superação de limitações funcionais
e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao
entretenimento da pessoa com deficiência; (...)”.

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

notas
Cotidiano da PcD vira livro !
Está sendo lançado
em março o livro “O
Cotidiano na Perspectiva da Pessoa com
Deficiência”, de autoria
do colunista da Revista Reação, o professor
doutor Wiliam Machado, da cidade de Três
Rios/RJ. O livro chega
pela Editora CRV, de
Curitiba/PR, e tem o
seu prefácio assinado
pela também professora doutora Maria Manuela Martins. A experiência de vida,
seu ponto de vista global sobre a deficiência e a sociedade,
bem como suas décadas de conhecimento social e político
profundos, pode ser encontrados nas páginas dessa obra
tão rica. Vale a pena conferir !
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associações

CVI-RIO

Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro

O

Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro –
CVI-Rio – www.cvi-rio.org.br
– fundado em 1988 e liderado por pessoas com
deficiência, é a primeira organização no
gênero criada no Brasil e também pioneira na América Latina em representar
o Movimento de Vida Independente, iniciado nos anos 70, na Universidade de
Berkeley, Califórnia (EUA). “O propósito é
emponderar e defender o protagonismo
das pessoas com deficiência”, explica a
fundadora Lilia Martins, psicóloga que foi presidente por mais
de 14 anos e agora assumiu a
vice-presidência.
Ela conta que esse movimento, com seus desdobramentos e expansão em âmbito nacional
e internacional, transformou os conceitos
vigentes sobre a deficiência e influiu na
elaboração, desenvolvimento e promulgação de tratados como a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência,
de 2007. “É importante salientar a presença de uma delegação brasileira em todo
esse processo histórico”, frisa Lilia.
Desde seu início, as ações do CVI-Rio
foram no sentido de afastamento do modelo médico-institucional, que é baseado
numa relação de poder das instituições e
dos profissionais da área da saúde sobre
as pessoas com deficiência, consideradas
como pessoas incapazes de tomar decisões e ter voz própria para assumir suas
responsabilidades.
“Tal relação absorveu e acabou enfatizando a noção de que a deficiência
estava na pessoa e, consequentemente, a incapacidade reduzia-se à pessoa,
única responsável pelo longo processo
de recuperação de sua independência e
autonomia”, explica a vice-presidente. “A
decorrente invisibilidade das pessoas com
deficiência e a noção de incapacidade
atribuída a este segmento social resulta-

ram num processo de exclusão social, que
foi ampliando a desigualdade entre grupos com e sem deficiência, e reduzindo
oportunidades de trabalho, educação de
qualidade, saúde, habitação e transporte
para elas”, argumenta.
A instituição trabalha com o chamado
Modelo Social da deficiência, no qual se
insere o impacto do meio ambiente sobre
a pessoa, entendido como fator incapacitante maior do que a própria deficiência.
Portanto, a incapacidade não está na deficiência em si, mas em sua relação com
o contexto social em que a pessoa vive,
ocorrendo muito mais em decorrência
de barreiras ambientais, obstáculos na
comunicação, fatores atitudinais e emocionais negativos, gerando preconceitos,
resistências e discriminações.
O CVI-Rio pauta sua atuação dentro
desses parâmetros, colocando a pessoa
com deficiência não com vítima, mas
como pessoa com direito a defender seu

protagonismo social, compartilhando com
o Estado e a sociedade em geral, a responsabilidade por sua autonomia e inclusão
social. “Esta é uma concepção que visa a
modificar a representação da deficiência
em nossa sociedade, retirando-a de seu
significado estigmatizante e direcionando-a para a perspectiva da inclusão social,
onde a pessoa seja percebida em sua
singularidade, dentro da diversidade que
caracteriza o ser humano em geral” explica
a fundadora.
O serviços oferecidos pelo CVI-Rio são:
Suporte entre Pares, Oficina de Tecnologia Assistiva, Empregabilidade, Adequação
Postural, Infoteca, Linguagem do Corpo e
Acessibilidade. Na Oficina, por exemplo,
desenvolve objetos de tecnologia assistiva
a partir da motivação trazida pela própria
pessoa com deficiência, representada basicamente pelo desejo de exercer uma
determinada atividade com maior autonomia. “Os objetos individualizados facilitam
o movimento das pessoas, o uso de suas
capacidades e a otimização de seus potenciais”, garante Lilia. Como exemplos, ela

associações

cita adaptadores manuais para escrita e alimentação, andadores
e adaptadores corporais para adequação na cadeira de rodas
como almofadas para assento e encosto e sistemas para suporte
da cabeça e do tronco.
Dentro de um contexto mais abrangente, a ação se faz por
meio da participação ou realização de palestras, jornadas, assembleias, congressos, e comissões de trabalho. Os atendimentos
são, em sua maioria, prestados de forma gratuita, mesmo que
a produção de um objeto ou produto seja executado para a
adequação postural de uma pessoa em cadeira de rodas, por
exemplo.
Para desenvolver seu trabalho, a entidade tem parcerias com
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empresas ou instituições, como a PUC-Rio que cede os espaços
das instalações e equipamentos utilizados na sede, no bairro da
Gávea, no Rio de Janeiro/RJ. Presta serviços a empresas privadas
e tem recursos de aplicação financeira, além de firmar convênios
com órgãos governamentais e entidades particulares. Seu quadro
administrativo e técnico tem 16 profissionais. “Atuamos junto à
pessoa com deficiência, por meio de uma ação personalizada,
que a coloca como agente ativo do processo em curso, frente ao
entendimento de que ela terá sempre o poder de decidir sobre
o produto, o equipamento ou a forma de orientação que recebe,
direcionando-se para o que determinarem seus desejos e interesses. Ela tem o poder de escolha”, finaliza a vice-presidente.

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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associações
ACDEM – Igreja e comunidade unidas na zona leste paulistana
Na década de 80, a zona leste paulistana era uma região
bastante carente, onde os moradores iniciaram uma luta pela
conquista de direitos como moradia, saneamento básico, mais
escolas e infraestrutura. A igreja católica teve um papel destacado
nas mobilizações, pelo apoio que prestava à população em suas
reivindicações. Foi então que, na Igreja São Francisco de Assis, no
bairro de Ermelino Matarazzo, em 1985, que um grupo de mães
começou a se reunir com pessoas voluntárias no salão paroquial
para discutir a questão das crianças e jovens com deficiência
na comunidade. “Nos anos 80 não tínhamos uma legislação e
nem um atendimento adequado. Se bem que hoje, os autistas
e as pessoas com deficiência mais dependentes ainda passam

por desumanas exclusões”, afirma Antônio Luís
Marchioni, o conhecido Padre Ticão, o grande
incentivador das lutas populares na região.
O trabalho, iniciado em encontros semanais,
evoluiu e, em fevereiro de 1989, foi inaugurada
a primeira unidade da Associação da Casa dos
Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM – www.acdem.org.
br. Hoje são sete locais que prestam atendimento a cerca de 726
pessoas, de recém-nascidos até 60 anos, diariamente. “Nosso
trabalho é questionador e busca mostrar aos pais e mães que
todas as pessoas com deficiência devem ter um tratamento digno, humano, generoso e acolhedor”, explica Padre Ticão. “A maior
reclamação nos últimos 35 anos é que as escolas públicas ainda
não conseguem dar um atendimento de cidadania. Os núcleos
da ACDEM são espaços de integração, educação e consciência
de uma cidadania plena para todos e todas”, explica o padre.
A Igreja iniciou o trabalho, mas agora a associação é autônoma
e independente, apesar de contar com todo apoio da Igreja. A
entidade busca trabalhar em conjunto com diversas instâncias.
“Temos uma articulação com os poderes públicos e ONGS que
trabalham com pessoas com deficiência. É fundamental uma
rede para somar forças com as famílias”, conta Ticão, que ainda hoje participa ativamente, motivando, apoiando e traçando
diretrizes.
As unidades estão espalhadas pela zona leste, em: Ermelino
Matarazzo, União de Vila Nova, Vila Robertina, Jardim Belém e
Jardim Helena. A mais nova foi inaugurada em 2015 e ainda
hoje promove uma campanha de doações para terminar de ser
equipada e mobiliada. Cada uma atua em uma área, como apoio
educacional, atenção à saúde, habilitação e reabilitação social
e educação especial. Também participa de outros serviços em
convênio com secretarias municipais e estaduais, dispondo de
abrigo, centro para crianças e adolescentes, educação infantil,
telecentro e restaurantes populares. “A ACDEM cresceu nesses 28
anos com muita luta, mas ainda tem muito caminho a percorrer”,
diz Maria Natália Ramos, coordenadora geral. “Temos um atendimento especializado, nossos colaboradores são contratados
no regime CLT, na grande maioria graduados e pós-graduados”,
conta. Para 2017, entre os vários planos, ela informa que estão
a construção do prédio da escola e o Projeto Cultural de Música.
Para padre Ticão, uma grande preocupação da entidade e das
famílias atendidas é a terceira idade das pessoas com deficiência.
Se no passado elas viviam uma média de 25 a 30 anos, hoje há
um grande número de pessoas mais velhas e com qualidade de
vida. Em dezembro de 2016 a entidade organizou um seminário
sobre envelhecimento e, neste ano, pretende organizar outro. “É
um tema a se construir, novas práticas para um futuro que já é
presente”, finaliza, aproveitando para fazer um apelo às empresas
e população em geral para que ajudem no trabalho da entidade.
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MOBILITY
& SHOW

Começa aqui no
RIO DE JANEIRO um ESPAÇO NOVO
para PESSOAS com DEFICIÊNCIA,
MOBILIDADE REDUZIDA,
Familiares e Idosos

!

Julho
07 a 09 2017
MARINA DA GLÓRIA - RJ - Brasil
Sexta-feira das 12h às 18h e Sábado e Domingo das 09h às 18h

Marina da Glória:
puro charme na melhor localização
da cidade Maravilhosa !!!

Montadora
oficial

Consultoria

Realização

INFORMAÇÕES I RESERVAS
+55 113873-1525

|

mobilityshow@cg12.com.br

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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por Fábio de Seixas Guimarães

Quem diria... Da cadeira de rodas
emprestada, para a Produção da
Mobility Rio 2017 !!!

R

epetirei mil vezes... um milhão de vezes se preciso
for: sentei em uma cadeira de rodas, emprestada
por André Fuentes, no início de julho de 2013,
para entender as dificuldades de uma pessoa com
deficiência – PcD, naquele meio de locomoção.
Na cadeira aprendi ver outras PcD e compreender um pouco
o que significam as barreiras arquitetônicas e “atitudinais” em
suas trajetórias. Eu queria desde sempre “Buscar Legados de
Acessibilidade” que seriam deixados para a Cidade Maravilhosa
após Copa 2014 e Jogos Olímpicos de 2016. Foi daí que surgiu
o BLA – Busco Legados de Acessibilidade e o slogan: “Não sou
cadeirante, mas... e se fosse ?”
Quem diria ? Quatro anos depois o grande LEGADO passou
a ser as pessoas que encontrei no caminho. Dentre tantas pessoas está Rodrigo Rosso, que me escolheu como Representante
da Revista Reação no Rio e hoje me incorpora à Equipe que
trará para o Rio de Janeiro, em julho próximo, uma das mais
conceituadas Feiras sobre o tema ACESSIBILIDADE no Brasil: a
MOBILITY & SHOW... ou como já estamos chamando cariocamente: MOBILITY RIO 2017 !
Quem diria ?... Dias 7, 8 e 9 de julho estaremos na Marina
da Glória neste grande evento, todos juntos !
É muito estranho ver hoje um pavilhão vazio, com uma
escadaria na entrada que assusta qualquer um com a mínima
dificuldade de locomoção. Por outro lado, é contagiante pensar
que de peça em peça montaremos um quebra cabeça que, rece-

berá algumas milhares de pessoas nos
seus 4 dias de movimento. Movimento !
De gente que entra,
gente que sai, gente
que circula no meio
de gente. Gente
curiosa que vai fazer
test-drive nos carros
adaptados, que vai se ver apaixonada no meio de tanta novidade,
de tanta invenção criada para essa gente e por tanta gente. Gente
diferente ? Diferente somos todos nós que, de uma forma ou
de outra, desejamos simplesmente ir e vir em paz.
Parecia utopia em 2013. Mais uma fantasia ? Mais um personagem ? Eu só queria ter “mais” direitos para quem já possuía
o Direito de andar pelas calçadas, de entrar e sair dos lugares,
de curtir os bares da Cidade dos belos mares que, se dizia Maravilhosa, mas infelizmente, não para todos... ainda.
Em 2013 eu partia sozinho, na minha cadeira. Meu
ponto de chegada, talvez fosse o dia da minha despedida. Embora o rumo parecesse inserto, eu sempre soube
que faria de cada barreira um trampolim para chegar no
outro lado com dignidade. Não foi a toa que tenho uma
lista bastante grande de pessoas que estão prontas a me
orientar nessa caminhada. Caminhada onde conheci Ro-
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drigo Casemiro, meu segundo professor sobre a vida de
um cadeirante. Iniciada com meu primo Beto, lá em São
José do Rio Preto/SP, que me ensinou o B-A-BÁ da arte de
“cadeirar”, como denomino.
Caminhada que continuou em Copacabana em julho de 2013,
articulada por Geraldo Nogueira e que me fez conhecer Andrei
Bastos, Izabel Maior, Regina Cohen, Elizabeth Marge, João Batista
e Célia Bialenki e, rever amigos de outras caminhadas, como
Hilton Caruso (Pulga) e outros tantos mais em vários movimentos naquele ano e nos demais, já com uma cadeira doada por
Francisco e Silvia Gomes, da Casa Ortopédica RJ.
Foi com todos que estiveram no meu caminho, que aprendi
que o lema era: “Nada sobre nós, sem nós”. E com isso comecei
a me sentir parte do “nós” !

De lá até os dias atuais, tantas coisas aconteceram. A Copa
de 2014 passou e de legado mesmo alguns poucos estádios.
No Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos, tanto debatemos, tanto argumentamos, tanto destruíram, tanto construíram e
alguma coisa ainda resta de acessibilidade por aqui. O transporte
urbano melhorou bastante com o Metrô, o BRT e VLT, embora
com muito ainda a ser feito e ajustado.
É com muito orgulho que, hoje olho para trás e entendo o
porquê de fazer parte da Equipe Mobility & Show Rio 2017... Isso,
para mim, é um coroamento de 4 anos trabalhando por mais
acessibilidade das PcD ou com mobilidade reduzida. Me sinto
até envaidecido, por ser peça importante de uma engrenagem
preocupada com a mobilidade urbana deste público tão invisível
a boa parte de nossa sociedade.

EQUIPE ESPECIALIZADA • SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA AS CARTAS DE ISENÇÃO

LX CVT – ar , direção, vidros e travas elÉtricOs, air bag duplo, roda
de liga 16", rÁdio, usb, bluetootH, comando DE ÁUDio no volante
A PARTIR DE

52.708,97

LX CVT – ar , direção, vidros e travas elÉtricOs, air bag duplo, roda
de liga 15", rÁdio, usb, bluetootH, comando DE ÁUDio no volante
A PARTIR DE

51.639,52

grupoab.com.br/honda

(21) 3116-8999

(21) 2430-7777

(21) 2196-9393

Válido somente para este mês. Valores podem sofrer alterações conforme o reajuste da montadora.

(21) 3216-9393
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De um lado, tiramos o chapéu para o Poder Público e algumas
Empresas Privadas por terem se esforçado por essas melhorias.
Por outro lado, o Ministério Público e as Instituições, e parte da
sociedade, continuam na luta por melhorias.
No entanto, há muito a melhorar e, para isso, é preciso
mostrar a uma outra parte da sociedade – aí incluídos muitos
políticos, empresários, cidadãos comuns – que, por algum
motivo não se atentam que gerar acessibilidade é uma tarefa
para todos nós.
E o que a Mobility Rio 2017 tem a ver com isso ?
Ela vai acontecer em um dos locais públicos mais bonitos
do Rio de Janeiro e receber, gratuitamente, mais de 5.000
visitantes !!!
E se Deus quiser, dentre eles, Você meu amigo e minha
amiga !
Vai reunir muitas empresas, montadoras de automóveis, e
instituições parceiras importantes, como: ABBR, CVI Rio, ANDEF,
IBDD, AFR, IBC, Instituto Novo Ser, Rio Power Soccer, LEI SECA,
Sub-Secretaria da PcD, prefeitura, governo estadual, governo
federal... enfim... Todos num só objetivo: a ACESSIBILIDADE,
a MOBILIDADE... e uma melhor QUALIDADE DE VIDA para
as pessoas com deficiência, familiares, idosos e pessoas com
mobilidade reduzida em geral.
Dentre tantos parceiros que vão ajudar a fazer o sucesso
desse evento, destaco os amigos que com certeza, deixarão
sua marca na Mobility Rio 2017, inclusive com palestras nos
auditórios. São eles: Dr. Armando Nembri, a advogada cega
Deborah Prates, a psicóloga Dolores Affonso, citando apenas
algumas dentre tantos tão importantes, como o amigo Geraldo
Nogueira aqui já citado, por exemplo. Enfim... tantos cariocas
maravilhosos, mas também, gente importante, com e sem
deficiência, que virão de todo o Brasil para a Mobility Rio 2017
a convite do amigo Rodrigo Rosso.
Pois é pessoal... “Não sou cadeirante, mas...e se fosse ?”...
Se fosse, talvez não tivesse tomado tantos tombos da cadeira
de rodas, talvez não tivesse ouvido tantos cadeirantes dizerem:

“Fábio faz o milagre, levanta !”... Se eu fosse cadeirante, talvez
não tivesse me atrasado a tantos compromissos por não ter a
habilidade necessária para isso. Se eu fosse cadeirante, talvez
soubesse levar a vida com mais leveza, como muitos dos meus
amigos levam, em suas cadeiras de rodas, na escuridão dos
seus olhos, ou mesmo no silêncio dos seus dias... Se eu fosse
cadeirante, jamais poderia estar fazendo o que faço hoje: emprestar minhas pernas para alguns, meus olhos e ouvidos para
outros e, ao mesmo tempo protestar, em nome deles e no meu
próprio, contra tanta invisibilidade.
Entenderam agora o porquê do orgulho deste que vos escreve ?
De militante solitário em uma cadeira de rodas emprestada, há
exatos 4 anos... passei agora a ser o Produtor Local de uma das
maiores Feiras do segmento no Brasil. Agora começo a acreditar
que a Cidade Maravilhosa, com a união de Todos Nós, poderá
se tornar, quem sabe um dia, uma CIDADE MARAVILHOSA de
verdade, mas PARA TODOS. E tenho certeza que a Mobility Rio
2017 vai ajudar e muito nesse processo !!!
Fábio de Seixas Guimarães
Criador do Projeto BLA, Sócio Proprietário da ASA - Ações e Soluções em
Acessibilidade – ASAPARATODOS e Sócio-Diretor do Espaço Ideal Eventos
no Rio de Janeiro/RJ
Site: www.asaparatodos.com.br/bla-busco-legados-acessibilidade/
Site: www.espacoidealeventos.com.br
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opinião

por Deborah Prates

Coração universal. Que tal ?

A

nossa convenção de Nova
Iorque consagrou o princípio do desenho universal,
valendo dizer a idealização
de ambientes, serviços,
produtos e programas que possam ser
usados, com muito conforto e com igual
oportunidade, pela maioria esmagadora
dos seres humanos.
A maravilha descrita somente terá sucesso se o coração humano igualmente
for universal, ou seja, se a população tiver
a grandeza de enxergar e acolher as diversidades de modo democrático, isonômico.
A coletividade há que entender que as
diversidades são como são e não como
ela gostaria que fosse ! Mas, de qual pedagogia iríamos nos valer para conquistar
esse feito ?
O desafio hodierno é instigar a sociedade para que reveja os defasados conceitos
e preconceitos, de modo a, solidariamente, promover a verdadeira inclusão social.
Poxa, como seria bacana se, por exemplo, as pessoas com deficiência dessem
o pontapé e passassem a procurar os
demais humanos excluídos socialmente,
objetivando dialogar sobre a opressão, ou
vice-versa ! Afinal, esta é suportada por
todos nós. Eis o flagrante elo em comum
com os integrantes desse sofrido conjunto
de pessoas.
Então, com a harmonia e o encontro de
ideias comuns agregaríamos, com sabedoria, na luta contra o uso da violência pela
sociedade para nos sufocar e demonstrar
autoridade, tirania, tão-só porque fugimos
a forma da indústria da moda ditada pelo
selvagem capitalismo que sugou os nossos cérebros faz mais de 200 anos. O ser
que habita um corpo diferente do que é
tido como padrão está excluído!
Essa sujeição, imposta contra nós pela
coletividade, que caracteriza um injusto
domínio pela força física e/ou psicológica,
faz com que nos sintamos reprimidos,
humilhados, sem forças nem vontade
para reagir a essas inenarráveis condutas

fascistas. Em inúmeras vezes os excluídos sentem-se quase humanos, apenas
pela cor da pele (racismo), ou porque são
imigrantes (xenofobia), ou pelas deficiências (pessoas com deficiência), ou pela
idade (idosos), ou por serem mulheres
(desigualdade por gênero), ou por serem
de religiões distintas (intolerância religiosa) etc. Tudo por conta do preconceito
e discriminação que nos são impostas
pelos humanos que se acham privilegiados, superiores. Esses sentem-se seres
supremos !
Fato incontroverso é que o ser humano
deixou de pensar e, por isso, vem sendo
conduzido, tocado, como rebanho. Lembro-me, nesse momento, das ovelhas que
precisam, obrigatoriamente, de um pastor,
com o poder de seu cajado nas mãos, para
protegê-las. Daí, quando o ambiente está
calmo, sereno, com os lobos distantes e
com as ingênuas ovelhas pastando, está
o pastor com o seu cajado a dominar o
pedaço. Pobre rebanho ! Seríamos nós excluídos, as ovelhas diferentes tidas como
desgarradas ou marginalizadas ? Quem é
o nosso pastor ? Quem somos nós ?
Pois é, a opressão social faz com que
os cidadãos percam as respectivas identidades e, sufocados, pisados, passem
a ser outras pessoas contra as próprias
vontades.
Modernamente, o diálogo pode ir muito além da tradicional forma presencial,
como, por ilustração, as ferramentas digitais, tais como o blog e o e-mail, e as redes
sociais etc. Assim, não tenho dúvida de
que a nossa união - presencial ou virtual nos dará forças para articular um processo
ininterrupto de troca em que múltiplas
vozes construirão o novo conhecimento
acerca das diversidades.
Cristalino está que isoladamente, melhor dizendo, cada qual no seu quadrado,
não está surtindo o efeito que precisamos
na desconstrução dos horríveis preconceitos que a população perpetua relativamente aos diferentes. Para que essa

triste evidência seja transformada se faz
necessário que mudemos a visão monológica da conversa para a dialógica.
Enquanto estivermos falando para o
espelho não vamos interagir o eu com o
outro, razão porque não provocaremos a
alteridade. Verdadeiramente será com a
ideia da unidade, comunhão, que atingiremos a consciência humana.
A mais linda poesia que o ser humano
já escreveu, na minha opinião, foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem
(ONU - 1948). Contudo, poucos a leram,
sendo que muitos que o fazem não a
entendem. Raros são os que sabem que
a nossa Carta Cidadã a recepcionou, pelo
que está o Brasil obrigado a cumpri-la. À
vista disso é que o país tornou-se uma
terra sem lei. Rasgamos a Constituição
da República e, como consequência, terminamos com o Estado Democrático de
Direito. Já pensaram ?
Pois é, colocar o dedo na ferida é muito
doído. Todavia, necessário para sairmos
desse estado de torpor.
Com o presente artigo, venho convidar
a todos a refletirem sobre as ideias aqui
contidas e, depois, praticarem sucessivos
exercícios de acessibilidade atitudinal, a
fim de concluírem pela ressignificação dos
humanos diferentes. Somente através da
educação dialógica é que conseguiremos
um coração universal.
Lutemos pela INCLUSÃO SOCIAL já !
Deborah Prates é cega,
advogada, membro efetivo do Instituto
dos Advogados Brasileiros (IAB) e
integrante da comissão de Direitos
Humanos da entidade. Desenvolve
o blog http://deborahpratesinclui.
blogspot.com.br/ e a página facebook.
com/deborahpratespalestrante
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15 anos de Agenda Portadora de Eficiência !!!
Foi com muita honra que o editor da Revista Reação,
Rodrigo Rosso, recebeu o convite do amigo Daniel Melo de
Cordeiro para estar presente na festa comemorativa dos 15
anos da Agenda Portadora de Eficiência, que aconteceu em
Fortaleza/CE no final do ano passado, na sede do SEBRAE.
“Fiquei muito lisonjeado pelo convite e não pude deixar de
prestigiar o amigo de tantos anos, principalmente nessa
data tão importante e tão linda, que coroa o esforço e propósito deste abnegado que é o Daniel, que brilhantemente
criou essa Agenda há 15 anos, um projeto que vi nascer e
acompanho de perto desde então, e que tenho certeza, de
alguma forma, tanto eu como a Revista Reação acabamos
fazendo parte também”, comemora Rodrigo Rosso, diretor
e editor da Revista Reação, que inclusive fez o prefácio da
edição comemorativa da Agenda 2017. A festa dos 15 anos
da Agenda foi um sucesso, com a presença de parentes,
personalidades, parceiros e amigos dessa trajetória vitoriosa
de Daniel Cordeiro, que fizeram questão de comparecer para
cumprimenta-lo. Parabéns Daniel e que a Agenda possa
marcar a vida de tantas pessoas com e sem deficiência
em todo o Brasil por mais muitos e muitos anos... que seu
legado seja perpétuo !!!
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Premiação fecha o ano dos
esportes Paralímpicos !

O

ano de 2016 ficará marcado na história do esporte com as excelentes
performances dos atletas brasileiros. Para premiar os destaques, foi
instituído o “Prêmio Paralímpico 2016”, entregue em dezembro passado
no Rio de Janeiro, que consagrou os melhores atletas do ano em cada
uma das 22 modalidades que fizeram parte do programa dos Jogos
Paralímpicos Rio 2016. Foram premiados também os melhores treinadores e atleta
revelação (Fábio Bordignon, do atletismo).
Além dessa escolha, uma consulta popular por votação aberta durante nove dias
premiou a saltadora Silvânia Costa, que teve 61 % dos votos entre as competidoras, e
o velocista Petrúcio Ferreira, com 53 % da preferência no masculino. Ele fechou a participação nos Jogos Paralímpicos do Rio com 3 medalhas, sendo uma de ouro e duas
de prata, e ainda bateu duas vezes o recorde mundial nos 100m T47 – uma vez na
semifinal e a outra, na final. Já Silvânia chegou como favorita para o salto em distância
T11 (para cegos) nos Jogos Rio 2016, após bater o recorde mundial da prova por duas
vezes durante o ano. A medalha de ouro foi confirmada no último salto da disputa.

Lista dos vencedores
Atletismo
Petrúcio Ferreira
Basquete em cadeira de rodas
Marcos Cândido Sanches da Silva
Bocha
Evani Calado
Canoagem
Caio Ribeiro
Ciclismo
Lauro Chaman
Esgrima em cadeira de rodas
Jovane Guissone
Futebol de 5
Jeferson Gonçalves
Futebol de 7
Leandro do Amaral
Goaball
Leomon Moreno
Halterofilismo
Evânio Rodrigues
Hipismo
Sérgio Oliva
Judô
Alana Maldonado
Natação
Daniel Dias
Remo
Cláudia Cícero
Rúgbi em cadeira de rodas
Julio César Braz
Tênis de mesa
Israel Pereira Stroh
Tênis em cadeira de rodas
Ymanitu Geon
Tiro com arco
Luciano Rezende
Tiro esportivo
Geraldo Von Rosenthal
Triatlo
Fernando Aranha
Vela adaptada
Marinalva de Almeida
Vôlei sentado
Frederico Dórea
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Autoescola DF em Sorocaba/SP

Novos Jogos
Paralímpicos
No próximo mês de março, São
Paulo sediará os Jogos Parapan-Americanos de Jovens, entre os dias 20 e
25/03. A competição será realizada
no Centro de Treinamento Paralímpico
Brasileiro.
Devem participar cerca de 1.000
atletas, com idades entre 13 e 21
anos, de mais de 20 países. O programa da competição contará com 12
modalidades: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô,
halterofilismo, vôlei sentado, natação,
tênis de mesa, basquete em cadeira
de rodas e tênis em cadeira de rodas.
Buenos Aires (Argentina), foi a sede
da última edição dos Jogos, em outubro de 2013. Na ocasião, o evento
atraiu 631 atletas, de 16 países, para
competir em dez modalidades. O
Brasil liderou o quadro de medalhas
do Parapan de 2013 com 209 pódios, sendo 102 de ouro. A primeira
edição do Parapan de Jovens foi em
2005, em Barquisimeto (Venezuela),
e contou com atletas de 10 países. Em
2009, 14 nações estiveram presentes
em Bogotá (Colômbia).

A Autoescola DF está ampliando suas unidades e a mais nova empreitada é a unidade
Sorocaba/SP, no interior do estado. A festa de
inauguração da DF Sorocaba recebeu parceiros,
amigos e parentes em um coquetel no dia 15
de dezembro último, onde com todo carinho e
profissionalismo, foi dada a partida para o início
das atividades. “Apesar de sermos os anfitriões,
fomos recebidos por todos do setor com muito
carinho e alegria, pois segundo eles, finalmente
a cidade de Sorocaba terá uma Autoescola especializada em habilitar pessoas com deficiências”,
conta Daniele Almeida, sócia-proprietária da DF, que não só auxilia na obtenção de
CNH especial, mas oferece ainda total apoio para aquisições de veículos com benefícios fiscais, adaptações veiculares e uma série de outros serviços que somente
profissionais reconhecidos no mercados são capazes de oferecer. “Somos referência
nesse segmento e queremos contribuir para que todos que nos procurem possam
exercer o seu pleno direito de ir e vir”, finaliza Daniele. A DF Sorocaba conta com
equipe especializada em PcD e fica na região central da cidade.

Adriana Buzelin é a nova secretária
de Direitos Humanos e Diversidade
de Belo Horizonte/MG
Liberdade, Igualdade e Fraternidade foram os
três conceitos surgidos na época da Revolução
Francesa dando origem a democracia moderna. Foi baseada nestes conceitos que Adriana
Buzelin, colunista da Revista Reação e editora
da revista digital Tendência Inclusiva, e também
defensora da inclusão social e da diversidade,
recebeu a nomeação de secretária-chefe da
Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade
pelo Partido Verde em Belo Horizonte/MG. Para
Adriana, candidata a vereadora mais votada de
seu partido (PV) no município nas eleições de 2016, na sociedade evoluída,
as diferenças precisam ser respeitadas, pois cada pessoa é única, nenhuma
é igual a outra. Porém, em dignidade, todas precisam ser tratadas de forma
igual. “Como humanos, somos irmãos e, antes de pensarmos em Igualdade
e Liberdade, valores que nos são tão caros, precisamos incorporar a ideia da
Fraternidade às nossas leis, aos nossos costumes e, assim, construirmos uma
nação plural, mantendo nossas origens multirraciais e multiculturais”, relata
Adriana. Parabéns Adriana e que neste novo cargo, você faça com que as
diferenças sejam respeitadas, sem que gerem privilégios impróprios, e que
ninguém seja discriminado pelo que é. Isto é aceitação da diversidade !
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Cooperativas paulistas
desenvolvem programa de inclusão

O

Estado de São Paulo possui
1.116 cooperativas registradas, envolvendo cerca
de 4 milhões de cooperados, o que representa 32
% dos filiados no país. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
no Estado de São Paulo (SESCOOP/SP)
atua em três diferentes frentes: formação
profissional, promoção social e monitoramento. Desde 2012, o tema da inclusão
foi incorporado às ações da entidade, a
partir de um seminário realizado pelo
Ministério do Trabalho com instituições
representantes do sistema “S”, que inclui
SESC, SENAI e SESI, entre outros.
Mário Cesar Ralise, gerente de desenvolvimento social do SESCOOP/SP,
lembra que, em 2013, uma pesquisa revelou que 79 % das cooperativas paulistas
estavam abaixo da exigência da Lei de
Cotas (Lei Nº 8.213/91). Para trabalhar
com essa situação, foi criado o programa
“Cooperativa Inclusiva” que tem como ob-

jetivo fomentar a cultura da inclusão entre
elas e na comunidade, para incentivar que
os programas desenvolvidos nesse sentido tenham sustentabilidade e consigam ir
além de apenas contratar e cumprir cotas,
procurando uma visão abrangente e de
longo prazo.
Num primeiro momento foi feito um
diagnóstico junto às cooperativas em
relação ao tema e, segundo o gerente,

ficou claro que sabiam da Lei porém
não entendiam como realizar a inclusão.
“Fizemos um mapeamento das pessoas com deficiência no cooperativismo e
aferimos que grande parte não cumpria
plenamente a legislação, essencialmente
por não saberem lidar com a situação. A
partir deste diagnóstico foram realizadas
inúmeras ações de esclarecimento da lei
e de ações que poderiam incluir a pessoa
com deficiência no ambiente de trabalho,
quebrando assim as barreiras relacionais”,
conta.
Nesse primeiro momento, as ações não
eram com as pessoas com deficiência e
sim com os colaboradores das cooperativas, para que pudessem ver como recebê-las enquanto colegas de trabalho e como
lidar com elas no dia a dia. “Em segundo
lugar, identificamos que a pessoa com
deficiência não estava apenas no quadro
de colaboradores, ou seja, o desafio não
estava somente em cumprir a legislação
trabalhista. Foram identificados não ape-

nas colaboradores com deficiência, mas também cooperados, dirigentes e
clientes com deficiência. O trabalho de inclusão deveria ser ampliado para
o público interno e externo das cooperativas, em todos os âmbitos, e elas
deveriam estar prontas para como trabalhar a inclusão” lembra o gerente.
“O Programa engloba inúmeras ações de sensibilização, mobilização e
desenvolvimento, baseado nas etapas que oportunizam fomentar que a
cooperativa cada vez mais as realize de forma integrada. É imprescindível
preparo adequado em relação ao atendimento de pessoas com deficiência,
pois a maioria dos profissionais do país não está acostumada a lidar com
PcD, que é historicamente discriminado” afirma Ralise.
De acordo com ele, entre as ações desenvolvidas, está a realização de
cursos de Libras para preparar os profissionais das cooperativas para esse
atendimento. O projeto começou em 2015 e várias cooperativas já realizaram o módulo básico e intermediário, trazendo grande diferencial nos
serviços prestados e na vida das pessoas atendidas. Também fazem parte
do Programa Cooperativa Inclusiva, esquetes e peças teatrais, que de forma
lúdica abordam a inclusão; cursos, oficinas e palestras para diversos públicos:
pessoas com deficiência, profissionais de RH, gestores, professores, entre
outros. “Nesses casos, as cooperativas têm acesso ao catálogo com os temas
e objetivos de cada um deles, podendo aplicá-los de acordo com sua real
necessidade” informa.
Há, ainda, a “Massoterapia Inclusiva”, em que a quick massage é realizada
por profissionais com deficiência visual, ocorrendo em diversos eventos em
parceria com as cooperativas. Além disso, há Interpretação de Libras e Audiodescrição em eventos do SESCOOP/SP e em parcerias com as cooperativas.
O SESCOOP/SP faz palestras, seminários, cursos, workshops e encontros anuais para tratar deste assunto. “Hoje, as ações são solicitadas e as
cooperativas se mostram satisfeitas com os resultados que estão fazendo
o diferencial de atendimento em algumas delas. Desta forma, faz parte de
nosso planejamento estratégico desenvolvermos uma pesquisa para levantamento do impacto das ações na realidade das cooperativas participantes
e no cooperativismo paulista”, explica Ralise.
O Serviço tem buscado expandir o diálogo sobre o assunto com o cooperativismo em nível nacional. O Workshop de Inclusão, por exemplo, que
teve a sua 4ª edição em novembro passado, sempre convida representantes
da Unidade Nacional e das demais Unidades Estaduais, para participarem e
ampliarem o diálogo sobre a inclusão de pessoas com deficiência. O gerente
acredita que, apesar dos avanços, é preciso ainda muito aprendizado. “A falta
de conhecimento, às vezes, impede a naturalidade nas relações e a garantia
de direitos das pessoas com deficiência. Ainda existem gestores, que por
medo ou mesmo ignorância sobre o assunto, preferem pagar multa, ao invés
de valorizar a diversidade e crescer como instituição”, informa.
Para ele, é importante que as cooperativas se preparem para a inclusão
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que vá além das cotas:
“O que estamos trabalhando é para mudar o cenário da cultura da inclusão.
Outro aspecto importante é o atendimento as pessoas com deficiência. É
imprescindível preparo adequado, pois a maioria dos profissionais do país não
está acostumada a lidar com esse público que é historicamente discriminado”,
explica. Para concluir, o gerente afirma que “ainda há muito a ser aprimorado,
o aprendizado é constante, mas nossa expectativa é que cada vez mais o
Programa traga real diferença para as pessoas e cooperativas participantes,
ampliando sempre a atuação inclusiva do cooperativismo na sociedade”.
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Nova mudança
sobre pessoas
com deficiência no
governo federal
Foto: Beto Barata

trabalho

A formulação de políticas para pessoas com
deficiência no governo de Michel Temer mudou
novamente de mãos. Com a Medida Provisória Nº
768/17, de 02/02, foi recriado o Ministério dos
Direitos Humanos que incorporou as competências de secretarias, como a de Políticas para as
Mulheres (SPM) e de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR).
O ministério cuidará, entre outros assuntos, da
formulação e execução das políticas de promoção
dos direitos da cidadania, da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência e das
minorias. Para ocupar o cargo, tomou posse a
secretária da SEPPIR, a desembargadora Luislinda
de Valois, a primeira juíza negra do Brasil.
O Ministério dos Direitos Humanos foi criado
no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Em
2015, em uma das reformas ministeriais realizadas
em sua gestão, Dilma fundiu a pasta com outras
duas e criou o Ministério das Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos, o que incluía a questão
das pessoas com deficiência. Em maio de 2016,
quando Temer assumiu como presidente em exercício, a área foi transferida para o Ministério da Justiça, que passou a chamar da Justiça e Cidadania.
Agora voltou a ser um Ministério independente.
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por Adriano Bandini

Viés inconsciente

M

uito tem se falado sobre o viés inconsciente (ou preconceito
inconsciente), nome
dado para a forma de
funcionamento do cérebro durante a tomada de uma decisão. Esse mecanismo
- identificado recentemente por pesquisadores do comportamento humano –
utiliza todo o repertório de experiências e
conhecimento que a pessoa carrega em
sua vida para “ajudá-la” a tomar decisões.
Basicamente, a mente possui duas
partes trabalhando de forma diferente na
hora de você escolher algo: a primeira já
acumulou todo o conhecimento da evolução de nossa espécie e atua de uma forma
quase “instintiva”, pois o objetivo durante
os milênios de história do homem era de

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
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manter a espécie viva. Fugir, lutar, reagir,
julgar e simplificar de forma rápida, são
exemplos do funcionamento dessa parte.
Já a segunda considera todos os elementos da primeira, mas também se
tornou capaz de analisar, avaliar, justificar, procurar opções e, assim, criar novos
significados para situações que durante
milênios predeterminou comportamentos humanos. Essas análises exigem mais
tempo e “treino” do cérebro para se tornarem cada vez melhores.
Isso explica a grande dificuldade dos
programas de inclusão de pessoas com
deficiência e a eficácia ou não de determinadas práticas de mercado. A dificuldade
em convencer gestores a contratar pessoas diferentes delas mesmas, a dificuldade
em criar sinergias nas equipes diversas em
um primeiro momento, a dificuldade das
próprias pessoas com deficiência em se
libertar do papel de assistidos (comportamento ainda muito presente, por exemplo,
na autolimitação dos profissionais com
deficiência em só procurar vagas com a
sigla PcD associada a elas).
Para diminuirmos a influência do viés
inconsciente, temos que aumentar o autoconhecimento, o acesso a informações
sobre a diversidade e aprender a tomar
decisões com o uso de análises e métodos que ajudem a trilhar caminhos os
menos subjetivos possíveis.
É importante que cada pessoa reconheça que todos temos vieses, perceber
em si quais são as suposições sobre os
outros e sobre as situações, buscar oportunidades para sair da zona de conforto,
não ter medo de ter opiniões diferentes
do restante das pessoas de seu grupo,
falar desse tema e ainda, aprimorar o autoconhecimento para ser capaz de tornar
consciente o processo de tomada de decisão que possui.
Possui sugestões de temas ? Escreva
para mim !
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Inclusão de trabalhadores
rende prêmio à empresa

A

Caterpillar Brasil, que está no país há mais de
60 anos, foi a grande vencedora do III Prêmio
Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, entregue pela Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
em dezembro passado. A iniciativa destaca as boas práticas relacionadas à inclusão profissional e pretende servir de estímulo
às demais organizações para que aperfeiçoem seus programas
de respeito à diversidade.
Entre os produtos da Caterpillar estão 52 modelos de máquinas, entre: escavadeiras hidráulicas, tratores de esteiras,
motoniveladoras, compactadores, carregadeiras de rodas e
retroescavadeiras, além de grupos geradores, motores diesel e
locomotivas diesel-elétricas. Tem 3.300 funcionários em suas
unidades de Piracicaba/SP e Campo Largo/PR.
Em São Paulo, a experiência que rendeu o prêmio da Secretaria começou de forma sistematizada em 2013, quando nasceu
o “Juntos - Ser Diferente é Somar”, a partir dos esforços para
contratação das pessoas com deficiência. “Nossa visão é tornar a
Caterpillar referência na promoção da inclusão e da diversidade
com a missão de garantir que a empresa seja inclusiva, que
valorize a diversidade humana, focando na potencialidade do
indivíduo e não em suas limitações”, explica a gerente de Recursos Humanos Silvia Rovina Pereira.
“A presença da diversidade ajuda a
melhorar o clima organizacional, eleva a
qualidade de vida do grupo no qual todos passam a conviver”, afirma Silvia. “A
Caterpillar percebeu que o recrutamento
e seleção de pessoas com deficiência, por
si só, não era o bastante para proporcionar
a inclusão destes profissionais, por isso,

preocupou-se com uma atuação além da Lei de Cotas. Com
essa base, seguiu revisando todas as suas práticas e políticas
internas de forma a não criar condutas de favorecimento, nem
de exclusão pela mera condição da diversidade e sim, de
ampliá-las de maneira que os recursos e oportunidades estejam
acessíveis a todos”, revela.
A empresa investiu no projeto de acessibilidade para eliminar as barreiras arquitetônicas e tecnológicas, permitindo,
com isso, não só atender as necessidades dos funcionários,
como também de visitantes, fornecedores e terceiros. Buscando garantir a inclusão, a aceitação e o desenvolvimento
desses funcionários e contando com o apoio da Corporação,
também focou no clima organizacional através de treinamentos, comitês regionais e criação de site na intranet, folders
e mídias sociais específicas sobre o tema. Criou ainda uma
área local especializada no Serviço Social para atendimento
das necessidades apresentadas por esses profissionais e da
empresa para que, apoiados pelo Código de Conduta Mundial da Caterpillar, todos os funcionários tenham as mesmas
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Projeto Teatro
Cego chega ao Rio

oportunidades, bem como as mesmas
obrigações.
Implantou também a pesquisa anual
com líderes e funcionários, onde eles encontram a oportunidade para demonstrar
os sentimentos de inclusão com relação
aos colegas de trabalho e na empresa, assim como trazer suas percepções sobre as
ações implementadas pelo programa. “Além
de avaliar sua evolução, o grau de inclusão
e levantar os pontos de melhoria, acima de
tudo, a empresa tornou concreto o conceito
de ‘nada sobre mim, sem mim’, quando se
colocou à disposição para ouvir os funcionários com deficiência antes de qualquer
ação direcionada a eles”, garante a gerente.
A unidade de Piracicaba/SP, onde se
concentra a maior quantidade desses
funcionários, conta com 163 profissionais
com deficiência e reabilitados e no Brasil
somam-se 180, representando 5 % da
cota. Hoje a empresa conta com 45 tipos
de cargos entre os funcionários com deficiência física, auditiva, intelectual e visual.
Desses, 33 são operacionais e 12 administrativos, onde o maior número se concentra na área de Logística. Os candidatos
podem se candidatar a qualquer vaga.

Um exemplo de sucesso é o de Sidnei
Campion Jr, piracicabano de 28 anos que

começou a trabalhar na Caterpillar em 2010
na área fabril e sempre teve o sonho de cursar
o Ensino Superior e investir em sua carreira.
O sonho teve de ser adiado por conta de
um acidente que sofreu fora da empresa,
em 2013. Para se recuperar, Sidnei teve de
se afastar e retornou ao trabalho em 2015.
O processo lhe trouxe enorme aprendizado, segundo ele mesmo conta: “Hoje
eu percebo o quanto as pessoas têm de
aprender com quem tem alguma deficiência. Aqui na empresa, percebi o quanto
as áreas trabalham para melhorar o dia
a dia de de todos, desde o início recebi
apoio e as condições para ter autonomia
no trabalho. Graças à acessibilidade, faço
tudo sozinho”.

Sucesso de público e crítica em São
Paulo, o projeto Teatro Cego chega ao
Rio com o espetáculo “O Grande Viúvo”,
baseado no conto de Nelson Rodrigues.
Atores cegos e videntes (como são chamados os que enxergam) apresentam
a montagem em uma sala completamente escura, onde os espectadores
se veem obrigados a entender o enredo
estimulados por sons, vozes e cheiros.
As cinco sessões acontecerão de 9 a 12
de março, no Teatro Fashion Mall. A temporada carioca do projeto tem patrocínio
da Libbs Farmacêutica, por meio da Lei
de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O
público divide o palco com o elenco,
formado por seis atores – metade com
deficiência visual – e três músicos que
têm o desafio de interpretar a trilha sonora do espetáculo na mais completa
escuridão. Logo na entrada, o público
recebe ajuda dos atores para chegar até
o palco. O formato Teatro Cego propõe
ao espectador que enxerga, um mergulho na realidade das pessoas com
deficiência visual, recorrendo a outros
sentidos e à intuição para compreender
a trama. A trama trata do drama de um
viúvo que, após perder sua adorada esposa, comunica à família que também
quer morrer e ser enterrado junto à sua
amada. Porém, não antes de construir
um mausoléu para repousar junto da esposa. Inconformados com essa decisão,
seus familiares tentam, a todo custo,
convencê-lo a desistir do suicídio e, para
isso, inventam calúnias sobre a falecida.
O elenco conta com a atriz Sara Bentes
e Paulo Palado, entre outros.
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olhar inclusivo

por Marta Gil

Deficiência rima com
sustentabilidade

P

essoas com deficiência
existem desde que nossos ancestrais viviam nas
árvores. Seria de esperar,
pois, que sua presença
fosse encarada com naturalidade.
Mas não é o que a História mostra –
com exceções, como os Olmecas, que
consideravam bebês com síndrome de
Down como divindades. Porém, os casos de segregação, e até de extermínio,
lamentavelmente, foram mais numerosos na antiga Esparta ou na Alemanha
nazista.
O Cristianismo trouxe os valores da
caridade, da assistência e da filantropia,
que podem ser considerados, por um
lado, um avanço. Por outro, esses sentimentos encobriam atitudes de discriminação, por estabelecerem uma relação
de desigualdade, que não reconhecia o
potencial do “diferente”.
O mundo mudou, desde então. Pessoas com deficiência estão conquistando
espaços, sempre com esforço e empenho.
A despeito das significativas conquistas trazidas pelos direitos humanos, civis
e constitucionais, a descrença no potencial e nas habilidades das pessoas com

deficiência persiste, disfarçada em frases
como: “Eles não estão capacitados”, “Sua
escolaridade deixa a desejar”, “Não sei
como ajudá-los” ou “Ficar em casa é a
melhor forma de protegê-los”.
A entrada no mercado de trabalho é
um poderoso antídoto que foi viabilizado, no Brasil, pela Lei de Cotas. Graças
à disseminação de informações, seus
efeitos começaram a ser conhecidos
pela sociedade.
A inclusão de pessoas com deficiência ultrapassa o mero cumprimento da
Lei de Cotas: ela assegura o Direito ao
Trabalho. Como definiu Mariana Macario
(Google): “Diversidade é levar para a
festa; inclusão é chamar pra dançar”.
Ou seja, diversidade tem a ver com
representatividade, mas inclusão é um
passo além: garante oportunidades de
crescimento para todos, com e sem deficiência.
O Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, consciente
da importância da informação, realiza
desde 2001 a pesquisa: “Perfil Social,
Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações
Afirmativas”. A edição publicada em
2016 é a sexta e está disponível em:

https://publications.iadb.org/handle/11319/7606
Esta pesquisa, única em sua categoria, traz informações de fontes primárias, desenhadas para que as empresas
fundamentem a implementação de
programas e políticas de inclusão ou
balizem ações em andamento. A última
edição possibilita identificar avanços e
aponta questões que merecem atenção: a discrepância de gênero, no que
se refere à exclusão por nível hierárquico, sugerindo dupla discriminação da
mulher; ausência de políticas visando
a promoção da igualdade de oportunidades (57% das empresas). Por outro
lado, 62% dos gestores considera que
a presença de pessoas com deficiência
está abaixo do que deveria ser, mostrando estarem atentos à questão.
O trabalho traz resultados positivos ao profissional com deficiência:
são mais pessoas desenvolvendo seu
potencial, tendo acesso ao consumo,
impulsionando a economia e cumprindo suas obrigações fiscais. Ricardo Sales (2017) assinala que, quanto
mais contato com pessoas diferentes,
mais empatia a empresa cria com o
público. Daí a importância de ter uma
pluralidade de condições, referências e
backgrounds pessoais – os reflexos se
fazem sentir, inclusive nas vantagens
competitivas.
Marta Gil é Coordenadora Executiva do Instituto Amankay, criadora do
DISCOVERY, primeiro jogo
corporativo sobre Inclusão,
consultora da série “O futuro que Queremos - Trabalho decente e Inclusão de
Pessoas com Deficiência”
E-mail: martaalmeidagil@gmail.com
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IpIraNGa: Av. dr. Ricardo Jafet, 1.965
%11 5069-5578 / 5526
Vl GuIlHErME: Rua dos machados, 38
%11 2903-3019
CarrãO: Av. conselheiro carrão, 1.306 - Parte
%11 2090-1700
arICaNduVa: Av. Aricanduva, 5.555
%11 2036-4110
www.superfrance.com.br

Whatsapp

11 99496-7144

oFErtAs EXCLUsiVAs moBiLitÉ
AirCross 1.6 shinE At. 16/17 BUsinEss
A pArtir dE r$ 54.655

Citroën C3 1.6 EXCLUsiVE AUt. 16/17
A pArtir dE r$ 44.317

Condições espeCiais, Faça um TesT drive.

facebook.com/CitroenItavemaEuropa

ConsuLTe TamBÉm: C4 LoUngE originE thp 173 FLEX At. 16/17 BUsinEss - Com desConTo: r$ 54.655

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Fotos meramente ilustrativas. Citroën Aircross 1.6 Shine Aut. 16/17 Business a partir de R$ 54.655,00. Citroën C3 1.6 Exclusive aut. 16/17 a
partir de R$ 44.317,00. Citroën C4 lounge Origine THP 173 Flex Aut. 16/17 Business a partir de R$ 54.655,00. Consulte nossos profissionais
e saiba a documentação necessária. Preços válidos até 31/01/17. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

sJC: Av. Cassiano ricardo, 2.173
itAim: Av. santo Amaro, 400
CArrão: AV. Conselheiro Carrão, 1306

12 3932-2060
11 3054-3000
11 2090-1670

WhatsApp: 11 99496-7144
www.itavemaeuropa.com.br
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educação

Pesquisa estuda deficiência, raça
e gênero na educação brasileira

D

e que forma a raça e o gênero influenciam na educação
dos alunos com deficiência ?
Para responder a questão,
Michelle Melina G.D.P.N.
Pereira escreveu uma tese de doutorado
defendida junto à Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). O estudo
foi realizado com base nos dados do Censo Escolar de 2012 e levantou a incidência
de matrículas dos alunos com deficiência
visual, auditiva, física e intelectual.
A pesquisadora apurou que as matrículas de alunos com deficiência totalizaram
514.246, das quais 207.805 ou 40,4 %
de alunas do sexo feminino e 306.441
ou 59,6 % do sexo masculino. “Os dados
gerais sobre a população indicavam que,
nesse mesmo ano, a projeção do IBGE,
a partir do Censo de 2010, percentualmente seria de 49 % de homens e 51 %
mulheres, ou seja, apesar de um percentual superior da população feminina, as
matrículas de mulheres com deficiência
eram praticamente 19 % mais baixas às da
população masculina”, constatou Michelle.
Quanto à cor/raça, apesar de se verificar maior número de matrículas dos
declarados brancos (50,9 %), a diferença
entre elas e as dos declarados negros
(pretos e pardos) de 49,1 %, foi bem
menor (apenas 1,8%) numa população
total composta por 48,5% de brancos e
51,5% de negros.
“O mais interessante é que, no cruzamento das matrículas por raça/cor e sexo,
embora se verifique uma diferença no

número de matrículas a favor das mulheres brancas de 52,6 % contra 47,4 % das
negras, ela é significativamente mais baixa
do que a diferença
por sexo, o que nos
mostra que a inferioridade feminina
produzida numa
sociedade machista, embora atinja
com um pouco de
força as mulheres
negras, também se espraia para as mulheres brancas”, analisa.
Outra constatação é de que, no processo de progressão escolar, a distribuição de matrículas por etapa de ensino
apontou que os homens declarados
brancos têm melhores possibilidades de
progressão escolar, com maior número
de matrículas no Ensino Médio. A análise
dos dados por tipo de deficiência, de
acordo com a pesquisadora, evidenciou
que o número de matrículas de alunos
com deficiência intelectual é superior ao
dobro de matrículas totalizado pelas demais deficiências.
Por ser uma pesquisa quantitativa,
o “como” gênero e raça interferem no
acesso a escolarização não pode ser
afirmado pelo estudo. Entretanto, os
referenciais teóricos utilizados para
fundamentação da pesquisa e análise
dos dados apresentam importantes contribuições. “Primeiramente, embora as
declarações internacionais e as políticas nacionais apresentem uma série de

princípios e ações visando o incremento
dos direitos de cidadania, como o de
escolarização das pessoas com deficiência, estudos críticos sobre as políticas
em ação têm evidenciado um conjunto
de problemas e distorções que recai
especialmente sobre a população escolar pertencente às camadas populares”,
afirma Michelle.
Ela explica que o Decreto
Nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, se preocupava sobre as formas múltiplas ou
agravadas de discriminação que as pessoas com deficiência sofrem por causa
de raça, cor, sexo, entre outras, destacando a necessidade de incorporar a
perspectiva de gênero aos esforços para
promover o pleno exercício de direitos.
Salientava o fato da maioria viver em
condições de pobreza e reconhecia a
necessidade crítica de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre essas
pessoas. “Nesse sentido, os problemas
que envolvem a educação escolar de
alunos com deficiência devem ser encarados como mais uma expressão da
extrema desigualdade social produzida
historicamente no País e que, embora
se conte com legislação cada vez mais
aprimorada e tenham ocorrido avanços
pontuais, esses problemas só serão
superados na luta política com vistas
ao desenvolvimento de uma sociedade
crescentemente democrática, de efetiva
justiça social”, finaliza a pesquisadora.

Matrículas por tipo de deficiência - 2012 (INEP)

Matrículas por tipo de deficiência - 2012 (INEP)
SEXO

9,5%
8,5%
67%
15%

RAÇA

Deficiência Intelectual
345.010

Deficiência Visual
48.227
Deficiência Auditiva
43.389
Deficiência Física
77.620

Feminino
40,4%
Masculino
59,6%

Negra
49,1%

Branca
50,9%

por Manoel Negraes

movimento

A bengala verde e a
busca pela visibilidade

E

m 2014, o Grupo Retina São
Paulo lançou o Projeto Bengala Verde, com o objetivo de
difundir o uso de uma bengala
de cor diferente por pessoas
com baixa visão. De lá para cá, porém,
avançamos pouco nesse debate no Brasil.
Por outro lado, países vizinhos, como
Argentina e Uruguai, já debatem essa
questão há bastante tempo e, no momento, Nicarágua, Colômbia, Paraguai, México,
Equador, Bolívia, Costa Rica e Venezuela
difundem o uso da bengala verde.
Em 1996, Perla Mayo, professora de
educação especial na Argentina percebeu que as pessoas com baixa visão não
aceitavam usar a bengala branca por ela
simbolizar a cegueira e pelo constrangimento que o seu uso trazia.
A partir disso, Mayo teve a ideia de
pintar uma bengala de verde (verde de
“ver-de outra maneira”), com o objetivo
de colaborar com a sua aceitação, com a
identificação da baixa visão pelas outras
pessoas e com a construção de uma noção de pertencimento por um grupo ainda
“invisível” entre o “ver” e o “não ver”.
Na época, muitas pessoas com baixa vi-

são aderiram à novidade e os resultados iniciais foram apresentados por Mayo no Congresso Mundial de Baixa Visão, em 1998,
nos Estados Unidos.
Em 2002, foi aprovada na Argentina a
Lei Nº 25.682 que adota a bengala verde
como instrumento de orientação e mobilidade para as pessoas com baixa visão,
garantindo a cobertura obrigatória por parte
do Estado e dos planos de saúde. Já no
Uruguai, a Lei Nº 18.875, de 2011, apresenta conteúdo semelhante.
Com esse avanço jurídico, atualmente
na Argentina, segundo Mayo, são cerca
de 10 mil usuários de bengala verde. Os
argentinos – e países vizinhos –, inclusive,
celebram todo 26 de setembro o “Día del
Bastón Verde”.
Portanto, é necessário aprofundar o debate sobre o tema no Brasil, com ampla
participação de entidades e dos principais
interessados. Afinal, o histórico apresentado demonstra que, mais do que uma
mudança de cor, o uso da bengala verde
traz à tona conflitos que envolvem, segundo o Censo do IBGE de 2010, cerca de 6
milhões de brasileiros com baixa visão que
vivem na invisibilidade social.
Manoel Negraes
é Cientista social e sócioproprietário da Vias Abertas –
Comunicação, Cultura e Inclusão.
E-mail: manoel.mid@gmail.com

notas

Lei de cotas para
PcD no ensino

A lei Nº 13.409/2016 garante cotas
em universidades federais e instituições
públicas de ensino técnico, foi sancionada pelo presidente Michel Temer em
dezembro passado. A cota para estudantes vindos de escolas públicas já
previa a destinação de vagas para pessoas de baixa renda, negros, pardos e
indígenas. No prazo de dez anos, será
feita a revisão desse programa especial,
bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas. A iniciativa partiu do
senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB),
que apresentou o projeto em fevereiro
de 2015. Anteriormente, a regulamentação já permitia que as universidades
federais instituíssem reservas de vagas
para pessoas com deficiência, mas isso
era opcional. A Lei de Cotas estabelece
como primeiro critério que, no mínimo
50% das vagas para ingresso em curso
de graduação, por curso e turno, sejam
reservadas para estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas. No caso do ensino
técnico de nível médio, a reserva é para
alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental na rede pública. Como
segundo critério, as cotas se destinam a
pessoas de baixa renda, negros, pardos
e indígenas. Pelo texto sancionado por
Temer, os estudantes com deficiência
agora entram nessa subcota. A distribuição é feita de acordo com as vagas
ofertadas e a proporção desses grupos
na população da unidade da Federação
onde fica a instituição.
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lição de vida

Luciana Novaes: de
universitária a vereadora,
a luta por uma causa !

L

uciana Novaes tinha 19 anos
em 2003 e cursava Enfermagem na Universidade Estácio
de Sá, no campus de Rio Comprido, na zona norte do Rio
de Janeiro/RJ. Era uma noite do mês de
março e ela aguardava na cantina o início
de uma prova, quando houve uma troca
de tiros entre a polícia e traficantes do
morro do Turano, que haviam ordenado
que todo o comércio da região fechasse
as portas, mas a Estácio continuou aberta.
Uma bala perdida entrou pela mandíbula de Luciana, atingindo as vértebras
C1, C2 e C3 (cervical partes 1, 2 e 3).
Filha caçula de um motorista de ônibus
e de uma merendeira aposentados de
Nilópolis, na Baixada Fluminense, ela tinha
sido a única dos quatro irmãos a entrar em
uma faculdade.
“Na época foi muito difícil, pois eu estava no auge da juventude, iria fazer 20
anos em um mês, e acabei me tornando dependente de ventilação mecânica
(respirador)”, lembra Luciana, que ficou
Tetraplégica por conta do tiro.
Apesar de toda a dificuldade, ela encontrou conforto na religião e encarou
o futuro como uma nova oportunidade.
“Nunca desisti de lutar pela minha vida
e pelos meus sonhos”, conta a jovem. A
nova condição a levou à política, e assim,
ela acaba de iniciar uma nova etapa em
sua vida: o primeiro mandato na Câmara
do Rio como vereadora eleita pelo Partido
dos Trabalhadores (PT).
Como acontece nesses casos, a
recuperação foi a longo prazo, sendo um
ano e nove meses no hospital. “Fiquei oito
meses sem falar até colocarem uma cânula de fonação e mudarem os parâmetros
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do respirador. Foi a partir desse momento
que a minha voz começou a sair”, lembra
Luciana. “Minha alimentação, por algum
tempo, foi feita através de uma sonda de
gastrostomia (sonda gástrica) e, apesar
médicos dizerem que eu nunca mais iria
poder me alimentar pela boca, um ano
depois eu consegui - e hoje como tudo
o que gosto”, conta Luciana. Por decisão
judicial, a Estácio de Sá é responsável financeiramente pelo tratamento médico e
pela manutenção de sua casa.
A volta aos estudos se deu 5 anos
depois do tiro, mas as limitações não
permitiram que continuasse com o curso
de enfermagem. Ela descobriu um curso
semi-presencial de Serviço Social e, com a
ajuda da irmã, que a acompanha sempre,
conseguiu se formar. “Durante o estágio
na área, percebi que poderia contribuir, e
muito, para ajudar outras pessoas”, explica
a atual vereadora.
“Me engajei na luta desse segmento
porque sinto na pele a violência diária
que a pessoa com deficiência tem, com
seus direitos limitados pela falta de acessibilidade”, diz.
Ainda no hospital, a mãe de Gabriela
Prado Maia Ribeiro, de 14 anos, morta por
um tiro perdido no embate entre policiais
e assaltantes da bilheteria na saída de uma
estação do Metrô, pediu que ela participasse de um abaixo-assinado solicitando
mudanças no Código Penal. “Foi naquele
momento que a minha militância começou, ainda que bem tímida, dada a minha
condição. Depois que saí do hospital e já

estava melhor, me convidaram para ser
candidata”, lembra Luciana.
No momento ela não aceitou o convite, porque queria voltar a estudar, mas
depois, quando já era Assistente Social, viu
que a candidatura seria boa para ajudar
pessoas que, como ela, têm deficiência
e muitas vezes são esquecidas pelo poder público. Foram três candidaturas, em
2012, 2014 e 2016, quando conseguiu
então ser eleita. “Foi uma longa estrada,
mas aqui estou: firme, forte e decidida a
lutar”, afirma a vereadora.
A nova vereadora está em um gabinete
próximo ao plenário e, apesar da Câmara

não ter acessibilidade plena, estão sendo
feitas algumas obras e foram criadas alternativas provisórias para ela enquanto as
adaptações não são concluídas.
Ela chega ao cargo em um momento
que o prefeito eleito, Marcelo Crivella, extinguiu a Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência. “Acho um grande retrocesso já que essa secretaria é fruto de
muita luta dessas pessoas, seus familiares
e movimentos sociais. Ter um órgão focado em formular políticas públicas na área
é fundamental. Além do mais, o impacto
financeiro que essa secretaria causava no
orçamento do município era baixo”, argumenta a vereadora.
Disposição parece não faltar à Luciana. “Vou lutar pelos direitos da pessoa
com deficiência não só formulando novos projetos de lei, mas também atuando
de forma bem dura no cumprimento do
que já existe. Estarei ao lado das mães e
familiares que enfrentam diariamente as
dificuldades da falta de acesso aos serviços públicos e fiscalizarei os ônibus que
não cumprirem a lei. Essa pauta é muito
importante para mim, mas estarei sempre
aberta a outros temas. Quero ser a voz do
povo oprimido na Câmara de Vereadores”,
finaliza.

47

48

O CARRO DO
ANO´2016
PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA !!!

1º lugar

NOVO COROLLA (TOYOTA)

Já são 19 anos de tradição na eleição, através de pesquisa e voto direto dos
leitores e assinantes da Revista Reação, onde eles, formadores de opinião
e usuários de veículos – pessoas com deficiência, familiares e também
profissionais da área – escolhem pelo nosso site ou no cupom Carta-Resposta
encartado na própria revista: “O Melhor Carro Para a Pessoa com Deficiência”
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2º lugar

3º lugar

HRV (HONDA)
RENEGADE (JEEP)

FIT (HONDA)
ECOSPORT (FORD)
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pesquisa

C

omo já é tradição, há 19 anos a pesquisa do “Carro do Ano para PcD” é
realizada pela Revista Reação, tornando-se referência para as montadoras
de veículos em seus departamentos de Vendas Diretas ou Vendas Especiais
e, também, principalmente, referência para o consumidor de automóveis
0Km, sejam eles pessoas com deficiência, seus familiares e pessoas com
mobilidade reduzida de forma geral.
A pesquisa é sempre realizada através do voto direto. Ela não é quantitativa em seu
resultado, ou seja, os carros citados na pesquisa, bem como suas colocações, não representam os veículos mais vendidos. Não é um ranking de vendas do setor, mas sim, uma
pesquisa de opinião, onde são eleitos os mais “queridos e desejados” pelo consumidor.
Na Pesquisa é o leitor da revista quem expressa sua opinião e os resultados são
computados ao final, sem qualquer ingerência, influência ou opinião da publicação.
A pesquisa é livre e realizada junto aos leitores e assinantes da Revista Reação, e
consumidores de veículos comercializados com isenção de impostos. É o voto do
consumidor/usuário de automóveis, no modelo que eles acham ser o melhor para
cada um, os mais admirados, desejados, que atendem mais suas expectativas, e
também o atendimento na rede da marca. Enfim, leva em conta e expressa a opinião
de quem vota !
A pesquisa para eleição do “Carro do Ano para Pessoas com Deficiência 2016”
teve início no mês de outubro de 2016 e se estendeu até o final de janeiro de 2017.
Foram cerca de 100 dias de votação.
Essa é a forma mais clara de expressão do consumidor a respeito do seu desejo.
Prova disso é a participação expressiva que temos dos leitores, que cresce ano a ano.
Nessa edição da pesquisa 2016, recebemos 2.133 votos, com quase 90 % deles

RESULTADO DA PESQUISA - 2016
1º LUGAR

NOVO COROLLA (TOYOTA)

17 %

2º LUGAR

HRV (HONDA) / RENEGADE (JEEP)

14 %

3º LUGAR

FIT (HONDA) / ECOSPORT (FORD)

13 %

4º LUGAR

CITY (HONDA) / SPIN (GM) / DOBLO (FIAT)

12 %

5º LUGAR

PAJERO (MITSUBISHI) / SW4 (TOYOTA) / CRUZE (GM)

10,5 %

6º LUGAR

ETIOS (TOYOTA) / VERSA (NISSAN)
HB 20 SEDAN (HYUNDAI)

9%

7º LUGAR

MARCH (NISSAN) / COBALT (GM) / DUSTER (RENAULT)

8,5 %

8º LUGAR

VOYAGE (VW) / C4 LOUNGE (CITRÖEN) / PRISMA (GM)
			
C 200 (MERCEDES-BENZ) / TRAILBLAZER (GM)
CIVIC (HONDA) / FOX (VW) / FLUENCE (RENAULT)

6,5 %

10º LUGAR

X1 (BMW) / Q3 (AUDI) / 2008 (PEUGEOT) / A3 (AUDI)

3%

11º LUGAR

OUTROS

1,5 %

9º LUGAR

5%

chegando através do site da Revista Reação, pelos posts no Facebook, ou seja,
pela Internet. Provando que o perfil do
eleitor da pesquisa vem mudando e se
atualizando. Os outros 10 % restantes,
ainda vieram através dos Correios, pelo
formato de cupom de Carta-Resposta –
com postagem gratuita.
Os quesitos levados em consideração
na hora do voto para eleger os melhores
modelos, além lógico, da relação custo x
benefício e o atendimento da rede concessionária, são:
• Beleza do carro;
• Acessibilidade aos comandos de painel;
• Espaço interno e de porta-malas;
• Design e estilo;
• Acessibilidade e transferência;
• Funcionalidade e visibilidade;
• Tecnologia e acessórios;
• Motor e câmbio;
• Conforto, desempenho e dirigibilidade;
• Preço e condições de compra.
O mercado automobilístico vem amargando tempos difíceis nos últimos anos,
porém, mais uma vez, assim como já ocorreu em 2015, em 2016 também foram as
vendas de automóveis para pessoas com
deficiência – as chamadas Vendas Especiais/Vendas Diretas – um dos sustentáculos para montadoras e concessionárias,
uma vez que o varejo –
as vendas comuns aos consumidores
finais sem isenção – vem despencando
desde 2014.
As vendas de automóveis para PcD
com isenção de impostos vem, já há al-

pesquisa
gum tempo, na contramão da crise econômica. O consumidor com deficiência e
seus familiares continuaram comprando
normalmente e sente-se notadamente
um aumento grandioso nas vendas para
aquelas pessoas com mobilidade reduzida
e com sequelas de patologias que também geram direito à isenção. Isso aqueceu
demais o mercado, dando fôlego novo à
indústria que continua investindo pesado
no setor.
Só para se ter uma ideia, as vendas
com isenção de impostos para PcD subiram 26,5 % em 2015, em relação a
2014. E em 2016, subiram mais 31,5 %
em relação a 2015 !
Os números mostram o potencial desse mercado, que vem atraindo cada vez
mais montadoras dispostas a atuar nesse
nicho, como as chamadas marcas Premium, por exemplo, que com mais empenho do ano passado para cá, também
vem colocando seu foco nesse segmento.

Os votos refletem o trabalho
feito no segmento
Neste ano, a Revista Reação completa
20 anos de vida. Durante todos esses
anos, a revista realiza matérias especiais
de test-drive com automóveis enviados
sempre pelas próprias montadoras, para
que nossa equipe exclusiva de especialistas, possam avaliar os modelos e publicar
assim o seu parecer sobre cada um.
Esse trabalho profissional e técnico,
exclusivo da Revista Reação com veículos adaptados – as adaptações para realização dos testes também são feitas por
empresas parceiras da revista. Isso tudo
embasa os leitores através das matérias,
influenciando, às vezes, até mesmo na sua
decisão de compra.
As matérias especiais de test-drive –
onde convidamos pessoas com deficiências e familiares para testarem os modelos
– dão espaço também para que os usu-

ários dos carros expressem suas opiniões
sobre os modelos. Tudo é publicado na
revista de forma isenta, objetiva, imparcial
e bastante pertinente, levando em conta
pontos específicos do uso diário do carro
em situações cotidianas de PcD e suas
famílias.
Certamente, os modelos testados pela
Revista Reação durante o ano acabam
sendo lembrados com mais facilidade
pelo leitor na hora do voto, bem como, o
trabalho de divulgação de cada montadora
na própria revista através de propaganda
dos carros durante o ano. Tudo isso conta
na memória e lembrança de quem vota,
assim como todos os outros quesitos citados nessa matéria, porém, sem dúvida
alguma, o ponto mais levado em consideração é certamente o atendimento na
rede de concessionárias de cada marca.
Isso conta demais !!!
Saber atender com informações corretas e respeito, vale mais do que qualquer
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coisa no ponto de vista dos consumidores
de automóveis com isenção de impostos.
Um bom atendimento é mais de 80 % da
venda feita. Por isso, o investimento das
montadoras na formação da sua rede, dos
profissionais que atendem o público PcD,
é primordial.

Analisando o resultado da
pesquisa 2016 !
O Novo Corolla foi eleito, mais uma
vez, pelos leitores desta revista, como o
“Melhor Carro para a Pessoa com Deficiência”. O modelo foi lançado e conquistou o
primeiro lugar em 2014, repetindo o feito
em 2015, e agora, conquistando então o
tricampeonato em 2016. Isso mostra a
preferência pelos sedans, afinal, em 19
anos, sempre um sedan ocupa a primeira
colocação dessa Pesquisa de opinião.
Já a Honda, a montadora mais premiada desses 19 anos de pesquisa, veio
com uma surpresa na segunda colocação:
o HRV, um veículo cujo valor final supera
a casa do teto de R$ 70 mil para compra
com isenção total de impostos. Junto dela,
empatado em 2º lugar, vem o Renegade da Jeep, hoje o modelo “queridinho”
dos brasileiros. Esses dois modelos na
segunda posição, e também do Ecosport
(Ford) na terceira colocação, comprovam
a tendência do mercado brasileiro – PcD
ou não – de preferência pelos modelos
da categoria chamada de SUV.
Mas vamos agora conhecer um pouco
mais de cada um dos modelos vitoriosos
e citados em suas colocações da pesquisa
2016:

vamente na eleição do “Melhor carro
para PcD” em 2016. Primeiro ponto a
ser analisado em favor da marca é que
ela sustentou a briga do valor teto dos
R$ 70 mil, mantendo um modelo de partida do Corolla abaixo desse valor, garantindo assim o atendimento ao público com
isenção total de impostos. Outro ponto foi
o investimento maciço na mídia dirigida ao
segmento e a participação sempre ativa e
de destaque da marca Toyota em eventos
e feiras para pessoas com deficiência. E
por fim, o treinamento constante que a
montadora procura proporcionar para a
equipe de sua rede no atendimento a PcD.
Tudo isso, aliada à imagem de segurança e economia da marca acabam,
inevitavelmente, refletindo em vendas e
por consequência, também na opinião do
usuário/consumidor na hora do voto. E a
vitória acabou sendo inevitável. Essa foi a
6ª vitória do Corolla desde que essa pesquisa começou a ser realizada há 19 anos.

Preferência nacional: SUVs na
segunda colocação
Não há como negar que a preferência
do consumidor brasileiro hoje, tenha ele
deficiência ou não, está se voltando cada
dia mais para os chamados SUVs. E na
pesquisa 2016 isso ficou bastante evidente nas primeiras colocações.
Outro ponto a salientar é o valor teto
de R$ 70 mil, que apesar de ser a grande
luta do movimento da PcD hoje, brigando
pelo seu aumento, na pesquisa um dos
vencedores da segunda colocação foi o
HRV (Honda).

Corolla leva o Tricampeonato !!!

Não é difícil de imaginar o porquê do
Corolla ter levado o primeiro lugar no-

O modelo de lançamento recente da
marca japonesa não se enquadra na isenção total de impostos (não tem a isenção
do ICMS por custar mais que R$ 70 mil)
e ficou com o segundo lugar, empatado
com o Renegade (Jeep), modelo que

hoje é um dos mais vendidos do Brasil
em todas as suas versões. O Renegade
é um dos casos onde a montadora fez
um esforço para segurar uma versão de
partida com valor abaixo dos R$ 70 mil
e a estratégia deu certo. O HRV superou
outros três modelos, também da própria
Honda, que sempre figuravam nas primeiras colocações: Civic, City e o Fit. E o
Renegade, por sua vez, saiu da 5ª posição
em 2015 pulando para 2º lugar em 2016.
Se essa tendência de crescimento se firmar em 2017, quem sabe não teremos
um modelo da Jeep disputando a primeira
colocação da próxima pesquisa. Tudo vai
depender também do trabalho da marca
durante o ano. Vamos aguardar !

Honda e Ford em
terceiro lugar

Mais uma vez um SUV... o Ecosport
(Ford) manteve a terceira colocação conquistada em 2015, repetindo o feito em
2016, comprovando que essa fatia de
mercado junto às PcD tem dono. Certamente isso também tem a ver com o fato
do modelo hoje ser uma das melhores
opções no quesito “custo x benefício” do
mercado, com a sua versão praticamente
completa abaixo dos R$ 70 mil. Acreditamos que, se esse fator fosse mais explorado em divulgação por parte da montadora,

pesquisa
Cruze (Chevrolet), que foi totalmente
reestilizado em 2016, ganhando ares
de requinte e sofisticação.

a colocação do Ecosport seria até melhor.
O que faltou para o consumidor final foi
mais informação sobre isso. Junto do modelo da Ford na terceira colocação está o

Fit (Honda), um dos mais vendidos para o
segmento PcD. O Fit já foi por várias vezes
o campeão dessa pesquisa e caiu do 2º
lugar em 2015 para o 3º lugar em 2016.

Um 4º lugar bastante eclético

ber transformações para transporte de PcD
não condutoras, seja através de rampas,
piso baixo ou plataformas. São carros com
assentos mais altos, com capacidade para
mais passageiros se necessário, sem falar
no quesito porta-malas.

Modelos de porte no 5º lugar

Na 6ª colocação os Sedans
médios dominaram o pedaço
O 6º lugar vem com 3 modelos da
mesma categoria: Sedans médios. O Etios
(Toyota), lançado na sua versão automática

Três modelos nada modestos figuram empatados na quinta colocação
da pesquisa 2016. São eles a Pagero

O 4º lugar da pesquisa desta vez foi
bastante eclético. Tem modelos para todos os gostos. Num empate temos um
em 2016 já era uma aposta certa. Com
economia e um porta-malas fantástico, e
a confiabilidade Toyota, a marca aposta e
muito no modelo neste segmento. Outra
grande aposta para o segmento que chegou à 6ª colocação em 2016 foi o Versa
(Nissan), lançado também na sua versão

sedan, o City (Honda), que também saiu
da segunda posição em 2015 para ocupar a quarta agora em 2016, e com ele,
outros dois modelos dividem a opinião do

(Mitsubishi), que subiu de sétimo lugar em 2015 para quinto em 2016. E
junto com ela, uma velha conhecida
na preferência dos votantes, que é a

automática CVT no meio do ano passado,
a montadora vê no modelo um futuro
campeão de vendas para o segmento.
Com eles, dividindo a colocação está outro
conhecido dos leitores e votantes, o HB 20
(Hyundai), um sedan que caiu nas graças

público. Um deles é a Spin (Chevrolet) e o
outro do Doblò (Fiat). Esses dois modelos,
até tem características parecidas, tanto um
como o outro, por exemplo, podem rece-

SW4 (Toyota), um carro que ultrapassa
a casa dos R$ 230 mil, porém, com a
isenção do IPI, no caso da versão top
de linha com motor Diesel, torna-se
uma opção bem interessante para os
bolsos mais privilegiados. Outro modelo que ocupa a quinta colocação é o
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do consumidor com e sem deficiência
em todo o Brasil e vem fazendo grande
sucesso nos últimos anos.

Em 7ª lugar também modelos
para todos os gostos
De compacto a SUV, passando pelo Sedan, a sétima colocação da pesquisa tem
modelos para atender a todos os públicos.
A Duster (Renault) foi a grande surpresa

uma parcela das PcD na venda com isenção e abaixo dos R$ 70 mil. Junto com eles
vem o Cobalt (Chevrolet), que também foi
reestilizado no ano passado e que garante
a hegemonia dos Sedans na preferência
de boa parte do eleitorado PcD.

Em 8ª lugar mais
modelos de Sedans
Sempre eles, os Sedans... na oitava
posição temos 3 modelos empatados
nessa categoria. O Voyage (VW) e o

votados em 2016. O modelo da montadora alemã fabricado no Brasil vem despontando no desejo das PcD brasileiras.
O início dos trabalhos junto ao público
PcD pela MB ocorreu durante a Mobility &
Show, em São Paulo, no meio do ano passado. Se a montadora continuar investindo
no segmento, com a estrela mais desejada
dos apaixonados por automóveis à frente,
a tendência é só crescer.
Junto na nona posição temos também
a Trailblazer (Chevrolet), na categoria das

Prisma (Chevrolet) são sedans menores,
nessa posição, uma vez que o modelo tem
uma gama admiradores bastante interessante, porém, caiu da terceira colocação
em 2015, para o 7º lugar em 2016. Isso
pode ser reflexo do pouco investimento da
marca em publicidade para o segmento
PcD nos últimos tempos. Outra boa surpresa, mas que já também é uma grande
aposta da montadora japonesa nesse segmento, foi a aparição do March (Nissan)

na sétima colocação. O compacto lançado
também no meio do ano passado, vem
com câmbio CVT e com uma excelente
relação custo x benefício para atender à

mas com ótimos porta-malas e uma boa
relação de preço, que atende bem as PcD.
E com eles a sofisticação do Sedan completo, o C4 Louge (Citroen), que também

grandes SUVs, que também carregam a
mesma isenção interessante no modelo
Diesel, apesar de estar bem acima do
valor dos R$ 70 mil. Também o Fox (VW),

por oferecer luxo e conforto numa faixa de
preço bastante interessante, acaba sendo
sempre uma opção bacana, até ganhou
uma posição em relação ao ano anterior
da pesquisa, quando estava em nono.

velho conhecido dos eleitores dessa pesquisa e uma ótima opção com câmbio
automatizado. O Fluence (Renault), que

Quatro modelos na
nona colocação
Nessa colocação temos a C 200 (Mercedes-Benz) como uma novidade entre os

pesquisa
voltou a figurar entre as 10 colocações.
E o Civic (Honda), o maior campeão da

Audi, BMW e Peugeot na
10ª colocação
A alemã Audi aparece com dois modelos fabricados aqui no Brasil na décima
colocação. São eles o Q3 e o A3. Junto dela

história dessa pesquisa, que saiu da quarta
colocação em 2015 e veio para nona em
2016. O fato de seu preço estar acima dos
R$ 70 mil não pode justificar essa queda
na opinião dos votantes do mercado PcD.
Algo a mais deve estar acontecendo com
o Civic ou na forma de trabalho da marca
japonesa que precisa ser revisto. Essa queda do Civic já havia sido estranhada por
nós na edição 2015 da pesquisa, afinal,
em 2013, por exemplo, o campeão da
pesquisa foi o Civic.

outro modelo de montadora alemã, também já fabricando em nosso País, vem empatado na mesma colocação: X1 (BMW).

Isso mostra que, se as duas montadoras
alemãs investirem mais nesse segmento e
divulgação, a tendência é subir não só nas
pesquisas, mas também em vendas para
PcD. E junto delas, o modelo 2008 (Peugeot), uma das melhores relações custo x benefício desse mercado, o modelo chegou e
ocupou um bom espaço no ano passado,
sendo um dos destaques da marca na feira
Mobility & Show em São Paulo/SP.
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Mais de 139 mil carros 0KM:

Vendas de automóveis com isenção de impostos cresce 31,5 % em 2016 !!!
Desde 2013 esse segmento de vendas
de automóveis com isenção de impostos
vem crescendo muito. Até 2013, somente
as pessoas com deficiência “condutoras”, ou
seja, quem poderia dirigir seu próprio carro
tinha direito a comprar um automóvel com
isenção de impostos. De 2013 para cá, a lei
se estendeu também para as pessoas com
deficiência “não condutoras”, o que quer dizer
que aqueles que precisam ser transportados
por um terceiro também podem comprar
com isenção. Junto com eles, na mesma lei,
os familiares das pessoas com deficiência
também foram agraciados com o direito à
isenção, assim como pessoas com síndrome
de down, autistas e com mobilidade reduzida,
sequelas motoras. O texto da lei acabou por
abrir uma brecha enorme para que pessoas
com problemas de coluna graves também
pudessem se beneficiar das isenções, bem
como aqueles que tem problemas de joelho,
quadril, artrite, artrose, osteoporose, sequelas
motoras advindas de patologias como: câncer,
HIV positivo, hepatites, diabetes e outras.
Desta forma, o mercado vem crescendo
ano a ano à medida em que a população
geral vem tomando conhecimento do direito
que a lei proporciona. Em 2015 o mercado,
em plena crise cresceu 26,5 %. Já em 2016,

ano passado, no olho do furacão da maior
crise política e econômica vivida por nosso
País, as vendas de automóveis com isenção
cresceram mais ainda: 31,5 % segundo a
média entre todas as montadoras de automóveis. Isso representa um aumento de 106
mil carros 0KM vendidos com isenção de
impostos em 2015 para esse segmento, para
um número que supera a casa dos 139 mil
veículos com isenção em 2016 !
Segundo as empresas de adaptação
de veículos, o mercado ficou praticamente
estagnado em 2016, com números muito
parecidos com 2015 quando se fala em adaptações para que a pessoa com deficiência
possa dirigir o próprio carro. Já quem trabalha
com adaptações para que PcD possam ser
transportadas, puderam observar um crescimento na casa dos 15 a 20 % em relação
ao ano anterior. Uma tendência que vem
se consolidando nos últimos anos, e que
irá aumentar ainda mais à medida em que
a LBI – Lei Brasileira de Inclusão for sendo
colocada em prática, por exemplo. A LBI exige
que táxis e locadoras de veículos possuam
um percentual de sua frota de automóveis
adaptados. Este setor de adaptação se mostra
otimista para 2017, segundo os empresários
e dirigentes das empresas adaptadoras, que

apostam em um ano de retomada da economia e aquecimento nos negócios após o
primeiro trimestre.
A indústria automobilística também se
mostra muito otimista para 2017 no segmento de vendas de automóveis com isenção.
Algumas mais tradicionais no trabalho com
PcD já visam naturalmente um aumento em
suas vendas, com lançamentos de novos
modelos e participação em eventos em São
Paulo e outros estados. Outras, praticamente
iniciantes no segmento, apostam também
em lançamentos e participação na mídia e
em eventos, e até em alguns casos, em incrementar ou iniciar sua produção no Brasil,
o que facilita o trabalho junto aos consumidores PcD.
Por outro lado, algumas montadoras perderão seus modelos abaixo do valor teto de
R$ 70 mil por uma questão de composição de
preços. Isso pode prejudicar algumas marcas
e beneficiar outras poucas, que conseguirão
atingir o mercado com seus modelos com
isenção completa. Os modelos fabricados no
Brasil e Mercosul, que tem seus preços acima
de R$ 70 mil, tem as mesmas isenções dos
veículos abaixo de R$ 70 mil, com excessão
da isenção do ICMS. Essa somente os abaixo
de R$ 70 mil tem direito.

Professor e palestrante carioca ganha Prêmio da Votação do Carro do Ano 2016 !
A Pesquisa de opinião para eleger o
“Melhor Carro para Pessoas com Deficiência 2016” acontece tradicionalmente há 19
anos e recebe votos de leitores e assinantes
de todo o Brasil, seja impresso – via Carta-Resposta/Correios – ou digital, através do
site da Revista Reação. A cada ano, como
forma de presentear algum participante, a
Revista escolhe um prêmio e promove um
sorteio entre os votantes. Nessa edição,
o sortudo que levou para casa um Mini
Projetor com Telão foi o carioca Antonio
Ricardo Penha, de 51 anos. Ele é ex-militar
e hoje, reformado, é editor de livros, so-

ciólogo, professor e palestrante. Ricardo
teve sua perna direita amputada recentemente, em agosto de 2016, por conta de
uma infecção. Ele e sua esposa, Christiane
Maria Costa Carneiro Penha, de 38 anos,
psicóloga, autora de livros e professora de
Libras, dão palestras do tema sobre Pessoas
com Deficiência. Antonio já está prestes a
colocar a prótese. Eles votaram no modelo
Voyage (VW) e pegaram um exemplar da
revista na ABBR, onde faz a sua reabilitação. Votaram, enviaram o cupom e foram
sorteados !!! O prêmio foi entregue pelo
diretor/editor da Revista Reação, Rodrigo

Rosso, na Marina da Glória, local que será
palco da 1º edição da Mobility RIO 2017,
e julho próximo. Parabéns Antonio Ricardo
e Christiane !!!
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Sucesso de Público e Negócios em 2015 e 2016,
evento vem com novidades e ainda melhor em 2017 !!!
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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).
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Novos livros para
crianças e adultos

C

rianças gostam de se imaginar dentro das histórias,
ao lado de seus personagens favoritos, vivendo
muitas aventuras. A editora
online “Dentro da História” lançou um
projeto que permite a participação dos
pequenos leitores. Crianças com deficiência não costumam ser retratadas com
frequência e a identificação, nesses casos, é sempre mais difícil.
Para preencher essa lacuna, foi criado um livro específico com uma história
de Maurício de Souza, idealizador da
turma da Luna, personagem que se locomove em cadeira de rodas. Por meio
de um site, é desenhado o personagem
da criança, onde é possível customizá-lo
escolhendo olhos, pele, cabelo, roupa,
cadeira de rodas, aparelho para os dentes e acessórios variados.
Após essa etapa, o desenho personalizado é inserido em um roteiro
único e enviado para impressão. Com

o processo de criação finalizado, o livro
é enviado para a casa do interessado.
“Nossa missão é ajudar no aprendizado e desenvolvimento das características de liderança e protagonismo
das crianças”, explica Flávio Aguiar, um
dos idealizadores do projeto. “Isso é de
suma importância para os pequenos e
entendemos que tem ainda mais sentido para crianças com qualquer tipo
de deficiência, pois acreditamos que
a eventual limitação jamais tira delas
a capacidade de serem únicas, de fazerem parte de uma história e de se
imaginarem como estrelas e heróis. Ficamos honrados quando vemos isso na
prática e é isso que nos move”, afirma.
Mariana Marcondes fez um livro personalizado para o filho e teve a ideia de
oferecer outro também para o afilhado,
que tem 6 anos e paralisia cerebral.
De acordo com ela, o menino sempre
reclamava que os bonecos disponíveis
no mercado não tinham cadeira.

“O mais importante foi proporcionar para o meu afilhado a experiência dele se ver representado como
realmente é. Ele sabia que era ‘ele’
quando viu o menino de cadeira de
rodas, mesmo não tendo domínio da
leitura. E claro, ficou encantado em
viver várias aventuras com a Luna, o
Júpiter e o Cláudio”, lembra Mariana.
“A ideia do livro foi de uma sensibilidade sem tamanho. Só quem vive
o dia a dia com uma criança com
necessidades diferentes da maioria é
que entende a delicadeza do gesto.
É muito difícil encontrar coisas com
o tema. Eu acompanho de longe e
me emociono quando vejo ele feliz e
representado. Imagino como é para
uma mãe”, conta.
O Dentro da História também está
disponível para smarthopnes e tablets.
Mais informações em www.dentrodahistoria.com.br ou na FanPage:
Facebook/Dentrodahistoria.
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Reforma da Previdência
pode atingir BPC

Relações entre literatura
e cegueira
Denise Schittine acaba de lançar o
livro “Ler e escrever no escuro – A literatura através da cegueira”, pela editora Paz
& Terra. Jornalista, doutora em Literatura
Brasileira pela PUC-Rio e Universidade
Nacional de Rosário (Argentina), os livros sempre foram seu grande encantamento e hoje é editora, pesquisadora e
professora.
Entre os destaques da obra estão os
escritores Jorge Luis Borges e João Cabral
de Melo Neto. Ela aborda as diversas
formas de enxergar os textos, os desafios de leitores e autores cegos, além da
importância do papel do leitor. “Quando
comecei a minha pesquisa para fazer o
livro, eu ainda tinha uma visão bastante
romântica da cegueira. O trabalho de
campo no Instituto Benjamin Constant e
as entrevistas com ledores e cegos me
situou na mais difícil realidade”, conta a
autora.
Denise teve algumas pessoas na família que amavam os livros e ficaram
cegas: “Prometi a mim mesma que, se

notas

passasse dos 30 anos sem precisar usar
óculos, escreveria um trabalho sobre o
amor, a literatura e a cegueira”. A pesquisa envolveu autores e leitores cegos e
pretendia entender como esses amantes
da literatura renovavam sua relação com
o livro como criadores e leitores. “A ideia
era descobrir como restauraram o afeto,
a confiança a troca com o texto. E nisso
as experiências eram muito parecidas: a
maioria buscava os ‘ledores’, a humanização do elemento de ligação entre texto
e pessoa”, revela.
A autora estava também interessada
em descobrir como os cegos trabalhavam
a memória ou a escuta, como ordenavam
suas bibliotecas e escolhiam
suas leituras, a organização
da escrita, a releitura. Foram
quatro anos de pesquisas
que culminaram com sua
tese de doutorado.
“O assunto me fez realizar
voos altos e descobrir autores, personagens, deuses e
homens que criaram, descobriram e se emocionaram
com o mundo sem o filtro
direto da visão. Eram tantas histórias, tantos romances, tantas cantigas, vozes
e descobertas, que o livro
não se restringiu ao técnico,
ele virou um grande tratado
amoroso sobre a literatura
vista pela cegueira”, conclui
a autora. Seu desejo agora é
que a obra, de 460 páginas,
seja transformada em audiolivro para facilitar o contato
com os leitores cegos.

O Benefício da Prestação Continuada
(BPC), que garante um salário mínimo
mensal ao idoso acima de 65 anos ou
ao cidadão com deficiência cuja renda
por pessoa do grupo familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo
vigente, pode ser alterado. Criado em
1993, pela lei Nº 8742, o BCP é uma
garantia para quem não contribuiu com
a Previdência e não tem outras formas
de subsistência. A reforma da Previdência (Proposta de Emenda à Constituição
- PEC 287/16), em debate no Congresso, prevê que o valor do benefício seja
fixado em lei, em vez de garantir o valor do mínimo. A proposta está sendo
considerada um grande retrocesso já
que, além de mudar o valor do benefício para pessoas com deficiência, ainda
aumenta a idade dos idosos com direito
ao benefício para 70 anos. O Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS)
publicou no Diário Oficial da União, em
dezembro passado, uma resolução pela
qual se manifesta contrário à PEC da
Reforma da Previdência. O órgão, formado por representantes da sociedade
civil, incluindo sindicatos, e do governo,
pede que o Congresso retire do texto
o artigo que trata do BCP. O Conselho
ainda ressalta que, diferentemente de
outros benefícios assistenciais, o BPC
não se destina a complementar a renda
de uma família, mas prover ao indivíduo
a segurança de renda e destaca que o
benefício não compõe o orçamento da
Previdência Social e, sim, da Política da
Assistência Social, alocada no Fundo
Nacional de Assistência Social.
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por Adriana Buzelin
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VEM AÍ...

om essa chamada a Rede
Globo de Televisão prometeu
trazer o novo Big Brother Brasil 17 sob um novo olhar e
com um novo apresentador.
Já na chamada do reality show, Thiago
Leifert, substituindo o então tradicional
apresentador do reality, Pedro Bial, fez
questão de frizar que “pessoas comuns
têm uma coisa em comum: as diferenças”.

Também não é novidade para ninguém
que a Rede Globo “pisou na bola” quando
deixou de televisionar as Paralimpíadas
do Rio 2016, o que trouxe à tona muitas
queixas de pessoas com deficiência sobre
o contraste da valorização dos atletas “normais” e “diferentes”, afinal a emissora fez
uma cobertura fantástica das Olimpíadas.
O que as pessoas não sabem é que
o primeiro Reality Show foi exibido em
1973, produzido pela rede de TV Americana PSB com nome de “An American Family
(Uma Família Americana)”, onde o público
acompanhava o dia a dia de um casal de
californianos e seus 5 filhos, não havendo
distribuição de prêmios milionários para os
participantes, porém os deixando marcados na história da TV Americana.
Aqui no Brasil, o primeiro Reality Show
foi o Surviver ou “No Limite”, que aconteceu em 2001, e seus participantes já
foram esquecidos por muitos de nós. Foi
seguindo a linha do primeiro reality show
americano que a Globo lançou seu pri-

meiro Big Brother Brasil, levando pessoas
desconhecidas a uma casa “vigiada 24
horas por dia”.
Sociólogos e pesquisadores de reality
shows acreditam que estes programas,
além de ser um chamariz ideológico onde
o público se identifica com os personagens derrubando barreiras ficcionais e
aproximando telespectadores, também
servem para angariar lucros para emissora com patrocinadores de grande cacife.
O BBB 17 não será diferente, mas depois de “tanta bola fora” com o público
intitulado como pessoa com deficiência, a
emissora convida uma atleta paralímpica
de vela adaptada, Marinalva de Almeida,
para figurar e representar aquela parcela da
população invisível aos olhos da sociedade.

Invisível por preconceito, afinal nós,
pessoas com algum tipo de deficiência, somos 46 milhões de brasileiros,
consumidores e, com certeza, telespectadores.
Mas Marinalva de Almeida não surgiu
do nada. Ela, como muitos BBBs, anseiam
a fama. Começou como modelo da Agência Kica de Castro, primeira agência criada
para pessoas com algum tipo de deficiência de São Paulo, depois convidada por
estilistas para desfiles de suas grifes, de
modas inclusivas ou não, como do estilista Fernando Cozendey e a marca Lado
B Moda Inclusiva. Ela também apareceu
em outras mídias do segmento da pessoa
com deficiência, entre elas, na própria
Revista Reação e na Revista Tendência
Inclusiva.
Nas Paralimpíadas Rio 2016, Marinalva
de Almeida e seu parceiro Bruno Landgraf
ficaram na 8ª colocação, sendo o melhor
resultado da vela paralímpica brasileira
da história. Também entrou para a lista
dos 20 paratletas mais bonitos dos Jogos.
Transitando pelos esportes adaptados,
já fez lançamento de dardo e natação, é
recordista de salto em distância no Brasil,
além de ter disputado a tradicional corrida
da São Silvestre. Assim foi conquistando
seu espaço e agora promete mostrar este
universo levando às telinhas, em horário
nobre, suas “imperfeições”, escancarando
uma prótese de perna sem precisar de
amputações feitas por photoshop.
Adriana Buzelin
é Coordenadora da Secretária de Direitos Humanos
e Diversidade do Partido
Verde de Belo Horizonte, modelo do casting da
Agência Kica de Castro,
Editora Chefe da revista
digital Tendência Inclusiva,
primeira Mergulhadora tetraplegica registrada
pela HSA do estado de Minas Gerais. Luta pela
inclusão social e diversidade.
Sites: www.tendenciainclusiva.com.br - www.
adrianabuzelin.com.br
E-mail: contato@adrianabuzelin.com.br

música e arte

notas

Música, trabalhos
manuais e turismo
na vida de Hilda !

Projeto aumenta
renda para compra de
tecnologia assistiva

por Celise Melo

O

i, amigos ! Conversei com
Hilda Hidemi Shirata, para
quem a arte e a música
sempre fizeram parte da
vida. Graças a seus pais,
ela teve uma infância saudável com brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega
e andando de bicicleta. Ainda criança, frequentou em Sorocaba/SP uma escolinha
de japonês, onde havia aulas de desenho.
Estudou piano e, com mais ou menos 10
anos, participou da orquestra sinfônica
infantil tocando violino. Na época, não tinha como comprar um instrumento, então
usava o da escola.
Como sempre teve vontade de estudar
violão, sua mãe lhe deu presente de aniversário um instrumento. Com 15 anos,
tentou aprender sozinha, com livros de
música, mas não conseguiu evoluir. Os
anos se passaram e sua amiga Lúcia falou
do meu trabalho para ela, dizendo que a
Celise (Celelê) era uma ótima profissional e poderia ensiná-la a tocar violão de
verdade. Assim, dei aulas para a Hilda por
alguns anos, com muito sucesso.
Há algum tempo ela faz trabalhos voluntários e, como tem alguns amigos com
deficiência e adora os idosos, sonha em
ter um local onde possa cuidar de pessoas da terceira idade. Com a longevidade
aumentando, acredita que cada vez mais
teremos necessidade de atendimento especializado para essa população.

Apesar de ser formada em Análise de
Sistemas, atuou pouco na área, por opção.
Hilda morou alguns anos no Japão e,
ao retornar ao Brasil, trabalhou em uma
empresa de turismo. Convidada para atuar
como freelancer, hoje acompanha grupos de turistas em viagens, principalmente
para o exterior. Normalmente são pessoas
já aposentadas que agora curtem a vida,
conhecendo países, culturas e experiências diferentes.
Entre uma viagem e outra, faz trabalhos manuais e, atualmente, tem muitas
encomendas.
Com certeza, até hoje, a música e a arte
contribuem muito para manter sua alegria
de viver com equilíbrio e ainda poder pensar
no bem do próximo. Parabéns Hilda, por sua
sensibilidade e o enorme coração !

Celise Melo (Celelê)
é cantora, compositora, musicoterapeuta, atriz, educadora, escritora e é
sucesso de público e crítica há 24 anos.
www.celeleeamigos.com.br
musicoterapia@celeleeamigos.com.br
Fan Page Facebook/celeleoficial - Facebook/celele.cfmelo
Vídeos Youtube/celeleeamigos

O Projeto de Lei Nº 4752/16 foi aprovado em dezembro passado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados. Ele amplia de 10 para
20 salários mínimos o limite de renda
mensal do tomador de empréstimo de
bancos federais para financiamentos de
bens e serviços de tecnologia assistiva
destinados a pessoas com deficiência. O
projeto foi apresentado pelas deputadas
Simone Morgado (PMDB-PA) e Mara Gabrilli (PSDB-SP), e teve parecer favorável
do deputado Hildo Rocha (PMDB-MA),
sendo aprovado por unanimidade. São
considerados como Tecnologia Assistiva, brinquedos e roupas adaptadas,
softwares e hardwares especiais que
contemplem questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da
postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos
de comunicação alternativa, aparelhos
de escuta assistida, auxílios visuais e materiais protéticos, entre outros. A Lei Nº
10.735/03, que criou o Programa de
Incentivo à Implementação de Projetos
Sociais (PIPs), estabelece o limite de
renda mensal do tomador de empréstimo em 10 salários mínimos. O relator
na CFT disse que o projeto não implica
em aumento ou diminuição da receita
ou das despesas públicas e defendeu
sua aprovação. De acordo com a Agência
Câmara de Notícias, a proposta tramita
em caráter conclusivo e será analisada
ainda pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Caso aprovada,
seguirá para o Senado, sem necessidade
de ser apreciada pelo plenário.
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Passear de bicicleta é o novo
programa de Recife/PE !!!

P

essoas com deficiência visual, física, auditiva, mentais/
intelectuais ou múltipla podem participar do Projeto
“Bike Sem Barreiras”, em
funcionamento aos domingos na capital
pernambucana. Iniciado em dezembro
passado, a partir do final de janeiro conta
com o apoio do PE Conduz, programa que
oferece atendimento especial gratuito de
busca domiciliar em veículos adaptados.
A ideia surgiu na UNINASSAU – Centro
Universitário Maurício de Nassau, mantido
pelo Instituto Ser Educacional. Desde março de 2013, a universidade é uma das realizadoras do projeto “Praia sem Barreiras”,
que possibilitou a pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida tomarem banho
de mar mesmo com limitações. “A partir
daí visualizamos que outras formas de
lazer poderiam ser concedidas também
a este público”, conta
Sérgio Murilo, coordenador do Instituto.
“Como a ciclofaixa de
lazer da Prefeitura é um
sucesso, pensamos em
desenvolver um projeto
que possibilitasse o uso de bicicletas por
parte desse público específico. Para tanto
compramos três bikes adaptadas”, explica.
Os modelos são classificados como:
HandBike, Bike Dupla e The Duet, sendo
que a última é uma bicicleta pode que
carregar uma pessoa tetraplégica ou com
deficiência múltipla, com até 120 Kg. The
Duet (O Dueto) tem esse nome justamente prevendo o apoio de outra pessoa.
O produto é importado e custa mais de
5 mil dólares.
O projeto começou com cerca de 30
interessados, mas com a adesão do PE
Conduz, Murilo tem expectativas muito positivas: “Muitos usuários têm dificuldade de
locomoção, o que prejudica a saída de casa
para atividades de lazer. Com o transporte

poderemos, inclusive, instalar outros bicicletários no Recife, como por exemplo, no
bairro de Boa Viagem e no Marco Zero. Há
ainda a possibilidade de interiorizar, levando
este projeto inclusivo para cidades como
Caruaru e Petrolina”, afirma.
O coordenador faz questão de destacar
que o lazer possibilita muitos benefícios.
Andar de bicicleta é uma experiência ímpar
que desenvolve o equilíbrio e força física.
“O fato de poder estar em contato com a
natureza também é um grande benefício.
Outro fator importante é a socialização.
As pessoas com deficiência ou mesmo
os idosos tendem a se isolar em suas
residências. Projetos como este irão pos-

sibilitar que eles saiam de casa e possam
conhecer outras pessoas, se socializar novamente”, ele acredita.
O bicicletário funciona de acordo com
a programação da ciclofaixa – domingos e
feriados, das 9h às 16h, e está localizado
na Praça Edgar Amorim, na Jaqueira - ao
lado do restaurante Tokiomaki, na Av. Rui
Barbosa. Todo último domingo do mês haverá a parceria com o PE Conduz e café da
manhã com a participação de uma equipe
de estudantes dos cursos de Fisioterapia
e de Enfermagem da UNISSAU, que irá
desenvolver jogos e gincanas e ainda realizar aferição de pressão e alongamento
com os participantes.
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por Edson Luiz Defendi

Assistente sexual para
pessoas com deficiência.
Você já ouviu falar
a respeito ?

L

eitores e leitoras, trago para
discussão neste artigo um
tema que vem sendo amplamente discutido no universo
das pessoas com deficiência:
a figura do assistente sexual.
Para contextualizar e caracterizar o
que se entende por assistente sexual,
tomo como referencias os ideais do “Yes
We Fuck”, que é um movimento social
e político surgido na Espanha e que
vem promovendo importantes debates
sobre o acesso a experiências sexuais
para todas as pessoas com deficiência,
independente da intensidade, gravidade
e funcionalidade corporal da pessoa.
Nessa perspectiva podemos incluir
pessoas com todas as deficiências e pessoas com deficiências físicas mais graves,
que se veem muitas vezes “impossibilitadas” de viver de forma integral sua
sexualidade pelos mais diversos motivos.
Outra provocação do movimento “Yes,
We Fuck” é quanto ao questionamento
da terminologia “pessoa com deficiência”.
Ao invés de falarmos em pessoas com
deficiência, usa-se o termo pessoas “com
diversidade funcional”, ou seja, a diversidade do corpo e suas expressões de
desejo e sexualidade superam qualquer
falta, impossibilidade ou deficiência.
Mas vamos lá: quando uma pessoa
com uma diversidade corporal (já utilizando essa nova perspectiva conceitual) tem
dificuldades extremas para se locomover,
se movimentar, se comunicar e esses
aspectos constituírem barreiras para encontrar outras pessoas para viver uma

relação sexual, as mesmas podem lançar
mão do assistente sexual para ajuda-lo
desde o momento de encontro até o
momento do seu relacionamento sexual.
Em suma, o assistente sexual é uma
pessoa que auxilia pessoas com deficiência na vivência de sua sexualidade.
Não há uma forma fechada para definir o
que é um assistente sexual, porém essa
prática, além da Espanha já está presente na Alemanha, Dinamarca, Holanda, e
podemos conhecer melhor acessando
na internet a site do movimento: www.
yeswefuck.org/
No site você encontrará várias informações e pequenos filmes que tem como

enredo a história de pessoas com deficiência e o acesso à vivência de sua sexualidade, por intermédio da figura do assistente sexual. Também poderá conhecer
como caminha a discussão na Espanha
para a criação da ocupação profissional
do assistente sexual, bem como o entendimento sobre o papel deste profissional
e sua importância nesse contexto.
Tive o privilégio e a oportunidade de
estar presente na primeira discussão sobre os ideais do movimento “Yes, We
Fuck” aqui no Brasil, numa manhã de
sábado em uma das salas do SESC Vila
Mariana em São Paulo/SP. O encontro
foi muito produtivo e rico em discussões.

sexualidade
Várias pessoas com deficiência, pesquisadores sobre o tema, profissionais e
também curiosos puderam conhecer e
discutir sobre sexualidade e deficiência
numa perspectiva ampla, diversa.
Dessa primeira iniciativa surgiu um
coletivo que mais uma vez levanta a
bola para discutir sexualidade e deficiência que vocês podem conhecer
acessando: www.facebook.com/simnosfodemos/about/.
Finalizo esse texto com um trecho da
poesia da psicóloga Ana Rita de Paula,
pessoa com deficiência física ou com
diversidade corporal - e militante dos
direitos humanos e do movimento das
pessoas com deficiência que vem capitaneando essa discussão:
Há diversos corpos buscando
reconhecimento,
Há diversos corpos buscando
dignidade,
Há diversos corpos buscando o direito
ao prazer.
A energia poderosa da vida, também
chamada sexualidade,
Possui a capacidade de romper
barreiras, de proporcionar encontros
inusitados,
Gerar novos corpos que também tem
o direito ao prazer e à diversão.
E o direito à diversexualidade !
Que a prática dos direitos sexuais contemple de fato todas as pessoas !

Edson Luiz Defendi é Doutorando e mestre
em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em
Psicologia Hospitalar e Reabilitação de pessoas
com deficiência pela Faculdade de Medicina da
USP. Psicólogo clínico, psicoterapeuta familiar e
educador. É colaborador da área de serviços de apoio
à inclusão da Fundação Dorina Nowill para cegos
e coordenador do grupo de pais homossexuais –
GpaiH / Homopater.
Mais informações: www.swissinfo.ch/por/
direito-%C3%A0-sexualidade--apesar-dadefici%C3%AAncia/888436

por Alex Garcia

espaço aberto

67

Prêmio Brasil Mais
Inclusão 2016 !

O

lá colegas ! Estamos iniciando mais um ano do
Espaço Aberto. Este 2017
marca o 8º ano desta minha coluna nessa revista.

O tempo voa !
Em dezembro de 2016, indicado pela
senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, recebi o Prêmio Brasil Mais Inclusão 2016,
a maior premiação de inclusão da pessoa
com deficiência do nosso País.
Foi uma cerimônia memorável na Câmara dos Deputados em Brasília/DF. Para
minha surpresa, fui o único entre os vencedores a ser convidado, pela deputada

Mara Gabrilli, a fazer um pronunciamento.
Esta é parte da minha fala, gravada em vídeo e
transcrita pela amiga Rosa Santos, de Cascavel/PR:
“Eu estou realmente muito emocionado, muito
agradecido. Eu dedico esse prêmio, em primeiro
lugar a Deus por ter me dado a vida. Difícil sim !
Mas, Deus me proporcionou lutar sempre, e chegar aqui. Dedico também para minha família, que
sempre moveu montanhas para que eu pudesse
estudar e me fortalecer cada dia mais. Este prêmio
é de todas as pessoas surdocegas do Brasil, da
América Latina e do Mundo”.
Foram muitas mensagens recebidas ! Selecionei algumas:
“Uma grata surpresa e um belíssimo e merecido reconhecimento de seu brilhante e importante
trabalho na batalha pelo reconhecimento e inclusão de todos. Meus parabéns e um grande abraço
ao meu grande amigo Alex Garcia”.
Jorge Luiz da Cunha – Brasil
“Olá Alex ! Parabéns ! Não estou surpresa que
você ganhou a categoria Personalidades, porque a
sua personalidade realmente vale a pena qualquer
prêmio que existe ! Você mantém o bom trabalho
e lidera o caminho, traz pessoas surdocegas para
a linha de frente e faz a sua voz ser ouvida”.
Paivi Rissanen – Finlândia
“Querido Alex: Em nome de todas as organizações argentinas, nossas felicitações por tão merecido prêmio. Tu é um exemplo para o mundo !
Te amamos, amigo !”
Dra. Mónica Bianchi, deputada (MC) da Cidade
Autônoma de Buenos Aires – Argentina
E assim foi o Prêmio Brasil Mais Inclusão 2016 !
Até a próxima !
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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por Otto Marques da Silva

Inclusão Social:
sonho ou realidade ?

M

estre Agostinho de
Alfenas procurou
acertar as folhas que
acabara de consultar, batendo-as sobre o tampo de vidro de sua mesa de
trabalho.
- Meus amigos, eu estive trocando
umas ideias com alguns dos participantes deste novo esforço, enquanto
finalizava meu chocolate quente, quando ficou muito clara em minha cabeça
a seguinte ideia: embora seja muito
verdadeiro que praticamente todas as
pessoas adultas com deficiência desejem sua verdadeira e inquestionável
inclusão, desenvolvendo uma vida normal, na realidade de cada dia torna-se
extremamente difícil a inclusão social de
muitas delas, devido a dificuldades das
mais variadas, que extrapolam àquelas
provocadas pela deficiência. Extrapolam
e em muitos aspectos. Ao nos determos
no problema sob esse ângulo – e não
podemos deixar de fazê-lo – devemos
considerar as sérias dificuldades causadas, por exemplo, pelo fato de muitas
dessas pessoas serem bloqueadas ou
mesmo impedidas de acesso sistemático à educação. É claro que... Você quer
comentar, Reinaldo ?
- Gostaria, sim, Mestre Agostinho !
Concordo com o seu raciocínio, mas
tomo a liberdade de acrescentar que
muitas outras têm sido continuamente
privadas da assistência da medicina e
da previdência social.
Luiza levantou as folhas de uma
apostila que vinha corrigindo para chamar a atenção de Agostinho e de Reinaldo, frisando:
- Não nos esqueçamos também que
um sem número delas vivem mau nu-

tridas e habitam de forma inaceitável,
em ambientes familiares repletos de
problemas...
- E, é evidente, além de viverem com
um orçamento insuficiente para seu sustento, comentou Marcus do lado oposto
da sala.
Agostinho aproveitou o momento
para enfatizar:
- E o mais lamentável disso tudo, é
que muitas dessas pessoas não conseguem livrar-se dessas situações,
mesmo quando tentam.
A solução dos complexos problemas
dos indivíduos postos à margem da
sociedade, devido a diferenças consideradas negativas, e sua consequente
inclusão na sociedade aberta, leva à
necessidade da organização de verdadeiros programas que, muito embora
dispendiosos e de problemática concre-

tização e continuidade, sempre foram
as verdadeiras demonstrações da existência de sociedades fortes, conscientes e concretamente voltadas para o
ser humano, e da objetividade de seus
propósitos.
Aproveitando o momento, Moisés levantou-se com o apoio de seu cajado e,
balançando a cabeça de um lado para o
outro, fez ressaltar sua barba e seus cabelos brancos. Num tom incisivo comentou:
- Meus prezados amigos de todo o
sempre... Ouçam-me, por favor. Eu já
fiz esta minha colocação faz um tempo
razoável neste grupo de trabalho, mas,
por obséquio, procurem me esclarecer
sobre o que me preocupa.
Mudou sua posição e, colocando o
cajado bem próximo ao corpo, apoiou-se com ambas as mãos e perguntou
com palavras pautadas:

história
- Por que falar em integração à correnteza principal da
sociedade, ou em inclusão social, que é tão complexa ? Eu
sempre vivi preocupado com os seres humanos sofredores
e injustiçados. Eu penso se não seria suficiente falarmos em
mais simples esquemas de assistência social, em abrigo e
alimentação, ou então, genericamente, em institucionalização,
como dizem hoje em dia. Talvez as próprias pessoas marcadas
por um aleijão notório tivessem muito mais tranquilidade e
alguma felicidade se pudessem ser colocadas, separadas em
organizações especiais. Isso pode ser verdade com vários dos
tipos de deficientes, como os rotulados débeis mentais, os
leprosos, os aidéticos, os cegos, os paralíticos, os surdos e
tantos outros que diferem muito do aceitável.
Luiza aproveitou o depoimento incisivo de Moisés para chamar
a atenção de todos para ângulos muito mais modernos dos direitos
de todos os cidadãos de uma comunidade, independentemente
de sua raça, credo, cor, origem ou constituição física. E concluiu:
- Em nossa sociedade dos dias atuais, prezado Moisés,
basta um ser humano estar vivo para merecer todo esforço
que possa ser feito para que participe sem barreiras dos
ambientes por ela criados. Neste grupo de trabalho, estamos
levantando os problemas que impedem a inclusão social de
pessoas com deficiências que apresentam características de
tal natureza que demandam providências especiais.
Reinaldo pediu a palavra para acrescentar:
- Muito embora a medicina e diversas áreas profissionais
que formam as equipes de reabilitação procurem soluções
para lesões incapacitantes, é preciso ressaltar que para uma
boa parcela de população, as questões que envolvem a enfatizada inclusão social das pessoas com deficiência poderiam
resumir-se em adequada acomodação, em equipamentos
especiais, em arranjos de ordem prática, em tratamento físico
eficiente e pouca coisa mais.
Luiza caminhou na direção do painel branco, pegando
um pincel colorido para ajudar na ilustração gráfica que
pretendia fazer.
- Com sua licença, Dr. Reinaldo. A gente sabe que o senhor é fisiatra...
- Fui, senhora !... Fui fisiatra, enfatizou ele com um largo
sorriso.
- E muito competente, por sinal ! Mas neste ponto eu
gostaria de informar que muitos acreditam que a inclusão,
hoje tão defendida, deve acontecer naturalmente, se a pessoa voltar ao seu ambiente original, com o auxílio dos recursos que diversas profissões colocam à disposição, e com
a remoção de alguns obstáculos físicos. No entanto – veja
bem, doutor – a hoje em dia desejada e desejável inclusão
do indivíduo com alguma deficiência não acontece com
facilidade. Por que ? Dentre as várias razões, uma das mais
evidentes é porque ela não é o resultado de uma simples
volta a situações anteriores à instalação da deficiência ou do
problema que marginaliza.

- Concordo plenamente com suas palavras, D. Luiza. Trata-se de um engano marcante mesmo ! É uma verdade que
bate forte na realidade das equipes.
- Reiteradas vezes a inclusão social tem sido a resultante
de um complexo processo de reabilitação global, cujo significado e necessidade nunca será demais relembrar. Há
pessoas que hoje vivem com uma deficiência ou problema
e que por causa disso sentem-se à margem de tudo e de
todos. No entanto, muitas deas podem ter vivido e trabalhado
em sua comunidade - antes de surgir a dificuldade - sem
ter estado realmente integradas nela. Podem ter vivido à sua
própria maneira, independentemente, fazendo o que bem
entendiam, sem se importar, de fato, com o mundo ao seu
redor. Quando uma pessoa desse tipo torna-se marginalizada
devido a uma deficiência ou problema social sério, percebe
que não era tão integrada em sua comunidade quanto pensava ser... Britt e eu estivemos discutindo esses aspectos da
problemática toda.
- Verdade, Luiza ! Confirmou Britt, levantando-se. E a gente
chegou mesmo a concluir que, quando são planejados programas e atividades para promover a inclusão dessas pessoas,
é muito importante perceber que meras tentativas para fazer
com que elas voltem a uma situação social anterior, muitas
vezes não são eficazes nem suficientes. E permitam-me
acrescentar que, outro fator muito importante a ser lembrado,
e que mais cedo ou mais tarde requererá aprofundamentos
sérios por parte de especialistas, é que aspectos variados da
personalidade de uma pessoa com deficiência podem não
ser exatamente os mesmos antes e depois da deficiência
surgir em sua vida.
Mestre Agostinho aproveitou o momento para relembrar
o grupo:
- Meus prezados, por comentários como esses vocês
percebem às claras o tamanho do desafio que se coloca
diante de equipes de reabilitação e que extrapolam em
muito o simplismo de um lado, ou o triunfalismo do outro,
comumente encontrados em profissionais que atuam em
nossos recursos de atendimento.

NOTA
Os participantes citados na discussão deste texto, são
alguns dos personagens de meu mais recente livro: “Eu,
Sísifo”, que poderá ser encontrado no site do Centro de Referência FASTER e em breve impresso - www.crfaster.com.br

Otto Marques da Silva
é Membro da União Brasileira de Escritores, autor
de livros sobre o tema e consultor em Reabilitação Profissional
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Secretária paulista recebe prêmio da ONU

A secretária de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo, Linamara Rizzo Battistella, recebeu o prêmio da
United Nations Department for Economic
and Social Affairs (UNDESA) e da Global
Initiative for Inclusive ICTs (G3ict), iniciativa
ligada às Nações Unidas e especializada
em estudos, pesquisas e elaboração de
protocolos sobre acessibilidade em Tec-

nologias de Informação e Comunicação
(TICs). A premiação aconteceu na sede das
Nações Unidas, em Nova York (EUA), em
dezembro último. O objetivo da premiação é um reconhecimento ao trabalho da
secretária pela promoção dos direitos das
pessoas com deficiência frente à pasta e
ao Centro de Tecnologia e Inclusão (CTI)
do Governo do Estado de São Paulo. A
Secretaria, sob gestão de Linamara, realiza
ações voltadas ao incentivo e desenvolvimento de tecnologias assistivas para a
autonomia e independência das pessoas
com deficiência. O evento incluiu dois
painéis principais com análise do progresso
na implementação da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência,
adotada pela ONU e ratificada pelo Brasil

em 2008, para alcançar o desenvolvimento
inclusivo, acessível e sustentável, na sociedade. Durante a sessão, a secretária paulista ministrou a palestra “Promovendo os
Direitos das Pessoas com Deficiência na
Era Digital: Superando Barreiras”. A secretária já recebeu outras láureas na ONU.
Foi selecionada para receber o prêmio
internacional “Cidadão Responsável” do
International Council For Caring Communities (ICCC), entregue em 2012. Além
de receber o Prêmio, na ocasião, ela foi
convidada, como especialista renomada,
para fazer uma apresentação durante a
Sessão de Trabalho “Futuros Urbanos: Novas Consciências - O Norte encontra o Sul”,
durante a 50ª Sessão da Comissão para o
Desenvolvimento Social.

Aparelho auditivo ligado à
internet permite ouvir celular e TV

Evento internacional discutirá
Síndrome de Down em São Paulo

Chegou ao mercado um aparelho auditivo que
pode ser ligado diretamente em aparelhos eletrônicos
via bluetooth e internet. Quando o telefone toca,
por exemplo, o som é ouvido direto no aparelho.
Além de ligações em smartphone, o aparelho Opn™
permite ao usuário se conectar diretamente com
outros equipamentos eletrônicos que também têm essa tecnologia sem fio. Isso significa que sons das tevês, computadores e
outros dispositivos podem ser ouvidos de forma “limpa”, direto
do aparelho auditivo, como se fosse o áudio de um fone de
ouvidos. O novo aparelho foi desenvolvido durante uma década
de pesquisas. O Opn™ ainda se conecta com mais de 280 tipos
de serviços de internet que também estejam em nuvem. Dessa
forma, ao receber um e-mail, por exemplo, o usuário não precisa
recorrer a dispositivos móveis para checar as mensagens. Ele
pode programar o ON, um aplicativo do aparelho, para receber o
conteúdo da mensagem, de modo sonoro, direto no Opn™. Isso
pode ser feito também para alarmes, despertador e notificações
de redes sociais.
Outra inovação é uma tecnologia que acaba com as limitações
de direcionalidade do som presente nas próteses convencionais.
Com isso, o usuário consegue ouvir com clareza a fala de diversos
interlocutores e sons, mesmo em ambientes com excesso de
barulho. O aparelho também ajusta o volume do ruído ao redor,
a fim de manter o equilíbrio e o conforto da audição. O modelo
fica ancorado no osso do crânio, não havendo a necessidade de
ser implantado cirurgicamente.

Em comemoração ao 12º Dia Internacional da Síndrome de Down, será realizado,
nos dias 24 e 25 de março, o “7º Simpósio Internacional da Síndrome de Down”. O
evento está marcado para acontecer na sede
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Estado de São Paulo, no bairro
da Barra Funda, na capital paulista. Entre os
temas a serem discutidos estão: nutrição, educação e saúde. Serão
abordados também alguns dos mais importantes e delicados comprometimentos neurológicos, como Autismo e síndrome de West
na pessoa com síndrome de Down, apresentando a possibilidade
de elaboração de novos conceitos aos participantes. O Simpósio
tem a realização do CEPEC-SP - www.sindromededown.com.br que conta com a parceria do Instituto Empathiae - www.empathiae.
org - na organização, e apoios como o da Federação Brasileira das
Associações de Síndrome de Down, Sociedade de Pediatria de São
Paulo, Sociedade Brasileira de Pediatria, Boiron, Ache Laboratórios
Farmacêuticos, Ibéria Airlines, Hospital Infantil Darcy Vargas, e Consejo
Independiente de Protección de la Infância (CIPI). E da secretaria
paulista da PcD. Entre as palestras programadas estão: “Conquistas
com modelos genéticos e resultados atualizados do momento
terapêutico da síndrome de Down: mitos e verdades” (palestrante
Alberto Costa); “Extensão e limites da causalidade genética e da
causalidade psíquica em síndrome de Down” (palestrante Alfredo
Néstor Jerusalinsky) e “Cuidado compartilhado: relacionamentos
que transformam” (palestrante Júlia Serpa Pimentel), entre outras.
O coordenador do evento é o médico Zan Mustacchi, presidente
do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Mais informações: www.sindromededown.com.br

por Fatine Oliveira

bate papo

Tire seu capacitismo
do caminho

R

enata é a segunda filha de
uma família de classe média que possui quatro filhos.
Brincava muito no quintal e
era juíza nas partidas de futebol de rua. Cresceu uma jovem curiosa,
formou-se em Direito e recentemente
está se preparando para fazer um concurso público.
Esta é uma história comum. Nossa
personagem poderia ser qualquer garota brasileira porém, para uns, sua vida
é um grande feito. Algo inspirador. Para
ela, não há nada que a difere de outras
pessoas, exceto um detalhe: é cadeirante.
De repente, uma simples característica ou
atributo físico se torna um divisor entre a dualidade capacidade
x incapacidade de nossa personagem.
A deficiência, há muitos anos, é conceituada de maneira
medicalizada, considerando corpos normativos como parâmetro
de eficiência. Todo indivíduo que enxerga, anda, fala, locomove
e interage socialmente é considerado eficiente. Aquele que
não estiver neste grupo será considerado um corpo falho e
deficiente (disable).
Imagine, porém, uma pessoa que sofreu um acidente doméstico e precise utilizar uma cadeira de rodas por um determinado
período. Apesar de usar um equipamento comum a pessoas
com deficiência, ela não pode ser considerada como tal, pois
sua condição não é permanente, apenas apresenta uma lesão
temporária. Deficiência, neste modelo, se torna um julgamento
de valor; pessoas com lesões permanentes não são capazes
de realizar tarefas consideradas normais.
Mas uma pessoa em uma cadeira de rodas é capaz de se
locomover. Assim como uma pessoa amputada é capaz de andar com sua prótese. Por sua vez, um cego é capaz de trabalhar
no computador por meio de um software que dita suas ações
na tela. Estas pessoas são capazes de realizar diversas tarefas,
se estiverem utilizando acessórios ou em ambientes adaptados
para suas limitações. É no convívio social, nos espaços e no
contato com a sociedade que não oferece condições para estes
indivíduos que a deficiência surge.
Capacitismo é considerar pessoas com deficiência menos
capazes devido às suas condições físicas. Todos os dias nós,
pessoas com deficiência, precisamos redobrar esforços para

sobressair em relação aos que não tem deficiência seja na
educação, trabalho, família e relacionamentos.
Tenho o costume - e hoje já possuo um canal no youtube
e um blog para isso - de escrever textos demonstrando como
determinados comportamentos de pessoas sem deficiência
são desagradáveis. Alguns amigos perguntam como podem e
devem agir em variadas situações, a fim de evitar deslizes. Me
alegro ao ver que estão interessados na mudança e a maioria
deles com o tempo tornaram-se aliados à causa.
Sou uma pessoa bem irônica, aprecio o bom humor para
lidar com algumas situações, portanto busco uma linha mais
diplomática para lidar com essas situações - quando possível,
é claro - e com uma piadinha aqui, uma sacadinha ali, consigo
descontrair o clima e explicar para a pessoa o que não está legal
em sua fala e como aquilo pode ser interpretado.
Há casos onde os argumentos se tornam difíceis, como os
de senhorinhas religiosas que insistem em dizer que minha cura
virá dos céus. Nesses eu simplesmente sorrio e agradeço as
bênçãos. Nunca é demais receber uma luz. Aliás, para enfrentar
as trevas da ignorância só usando a luz do conhecimento, não
é mesmo ?

Fatine Oliveira
é mineira de Belo Horizonte/MG, publicitária e
autora do blog/canal Disbuga onde fala sobre
relacionamento, comportamento e esclarece
dúvidas sobre a vida de pessoas com deficiência.
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momento surdo

por Neivaldo Zovico

Novos prefeitos, vereadores
e a comunidade surda

J

á estamos em 2017 ! No ano passado tivemos eleições
municipais nas cidades de todo o Brasil. Candidatos a
prefeito e também a vereador, fizeram tanta propaganda
com muitas promessas de melhorias, mas não falaram
nada sobre a Comunidade Surda.
No Brasil, há 9,7 milhões de pessoas Surdas e/ou com
deficiência auditiva que votaram. Esses cidadãos também têm
direito, mas infelizmente não tiveram oportunidade de receber
as informações prometidas pelos candidatos para escolher e
votar. Somente algumas propagandas exibiram legenda e/ou
janela com intérprete de Libras, e ainda, de forma não adequada
à norma ABNT NBR 15599.
A Comunidade Surda é uma minoria linguística, por isso é
necessário ter acessibilidade total, como janela de intérprete
de Libras e legenda. Isso é acessibilidade de verdade e com
boa qualidade !
Os eleitos e reeleitos deram início a seus trabalhos a partir
do mês de fevereiro em todas as cidades do Brasil, mas alguns
ainda não conhecem nada sobre Pessoas Surdas ou com deficiência auditiva. Sequer conseguem entender os direitos que a
Comunidade Surda reivindica para garantir a acessibilidade total.
Alguns candidatos surdos a vereador ganharam, outros, infelizmente não. É muito importante a participação dos Surdos
dentro da Câmara dos Vereadores, seja como políticos, ou até
mesmo assessores. Estes poderão apoiar a Comunidade Surda e também as pessoas com ou sem deficiência. A falta de
acessibilidade que vivem em seu dia a dia, muito recorrente na
maioria das cidades do Brasil, certamente contribuirá para que
esse tema esteja sempre na pauta.
A maior preocupação da Comunidade Surda é quebrar as
barreiras de comunicação para terem uma vida plena em sociedade. Por isso ela sempre pede aos políticos o respeito à
acessibilidade através da comunicação em Língua de Sinais.
É importante inserir surdos para trabalhar no gabinete de
vereadores e/ou prefeito. Assim, todos vão vivenciar que a
comunicação dos surdos é realmente outra língua, a libras,
oficialmente reconhecida, cuja percepção é somente visual,
logo sem a utilização da audição e da oralização.
Alguns vereadores e prefeitos criaram projetos de lei relacionados à Comunidade Surda, mas estes apresentam falhas por
causa falta de conhecimento e informações corretas. Já contamos com dissertações de mestrado e teses de doutorado de
pesquisadores surdos, mas todo esse conhecimento é ignorado.
Sequer consultam os líderes do movimento para explicar qual

é o termo correto para utilizar no projeto de lei. Muitos projetos
já apresentaram vários erros terminológicos, os quais poderão
trazer prejuízos para a comunidade surda: perda de direitos e
leis que não garantem total acessibilidade.
Por isso, a partir de 2017, os prefeitos e vereadores em todas
as cidades do Brasil deverão consultar, com cautela, antes de
criar uma Lei Municipal. Afinal, a Lei é o conjunto de normas
recolhidas e escritas, baseadas na experiência das relações
humanas que servem para ligar os acontecimentos ao direito,
em ordem à paz social para garantir e atingir a igualdade e a
liberdade entre os cidadãos surdos, que deverão ser respeitados
em todo o país.

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
E-mail : neivaldo.zovico@terra.com.br
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por Suely Carvalho de Sá Yanez

A importância do papel dos
pais: um exemplo notável...

N

o dia a dia, diante de desafios, recebemos incentivos
ou sentenças negativas
que podem nos influenciar
a agir ou paralisar e, claro,
vai depender de como está nossa estrutura emocional, se estamos receptivos ou
não para essas influências externas.
O que uma pessoa pode fazer para
tentar destruir outra é simples, como, por
exemplo, dizer “você nunca vai conseguir”,
“você não é capaz”, “você está atrapalhando”, “você é burro”, “você não vai dar certo”, “desista”, “você só depende de mim”
e outros “elogios”.
Em muitas famílias em que nasce um
filho e este apresenta alguma limitação
congênita ou adquirida são comuns alguns comportamentos dos pais ou responsáveis.
Pais que superprotegem, ausentes,
que abandonam, pais que delegam responsabilidades, esquecendo-se do papel
importante e fundamental que exercem
sobre o filho, transferindo muitas vezes
toda a autoridade para outros. Nada contra
delegar nem contra os auxiliadores (aliás,

que bom que existem !), mas as mãos
dos pais devem ter a maior parte das
“marcas dos ingredientes do bolo” (cada
ingrediente faz parte do processo de formação e o bolo é o resultado, ou seja, o
filho formado).
Um exemplo interessante que há anos
tem estado na mídia, dentre outros que
existem, vale a pena ser citado.

Um breve histórico (baseado em
entrevistas e depoimentos):
Nicholas James Vujicic, conhecido
como Nick Vujicic, 34 anos, filho primogênito, nasceu na Austrália com uma síndrome rara chamada Tetra-amelia, sem
membros, faltando os dois braços na
altura dos ombros e sem pernas, mas
com dois pés pequenos, um dos quais
com dois dedos. Inicialmente, seus pais
ficaram muito abalados, mas Nick era um
bebê saudável.
Ele conta em seus depoimentos que
nem sempre foi fácil enxergar tudo o que
era capaz de fazer. Relata que por volta
dos 6 anos, no momento em que percebeu que era diferente das outras crianças,

perguntou aos pais por que era assim
e eles disseram para não se preocupar
sobre a sua situação e que ele era bonito
do jeito dele. Nick declara que não queria
ser diferente, queria se encaixar, mas era
difícil com o bullying na escola.
Viveu uma vida de dificuldades e privações ao longo de sua infância, como
proibições por leis escolares na época,
sentimentos de depressão e pensamentos
de suicídio com 8 anos de idade. Com o
tempo, Nick foi se descobrindo e percebendo que não era o único que lidava com
dificuldades como as que tinha.
No entanto, conseguiu superar essas dificuldades. Aprendeu a escrever usando os
dois dedos do pé esquerdo e um dispositivo
especial que deslizava sobre o dedão do pé
que ele usa para agarrar. Também aprendeu
a usar um computador, jogar bolas de tênis,
nadar, pentear o cabelo, escovar os dentes,
atender o telefone, fazer a barba e obter
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um copo de água. Aos 17 anos, iniciou sua
própria organização sem fins lucrativos chamada: Life Without Limbs (em português
significa: Vida sem Membros).
Depois da escola, Nick frequentou a faculdade e se formou na universidade com
21 anos de idade, com uma bidiplomação
em Contabilidade e Planejamento Financeiro. Nick conta em seus depoimentos e
palestras que faz por todo o mundo, que
estudou, fez faculdade, mas que acredita
que o objetivo mais interessante era ajudar
outras pessoas, falar para ninguém desistir
e que sonhos se realizam.
Suas viagens como um palestrante motivacional e sua vida atraem coberturas da
mídia de massa. Atualmente, ele dá palestras regularmente sobre vários assuntos,
tais como: a deficiência, a esperança e o
sentido da vida, falando também ao setor
corporativo. É casado e tem dois filhos
pequenos.

Nick hoje !
Nick promove o seu trabalho por meio
de programas de televisão, livros, como
o “Life Without Limits: Inspiration for a
Ridiculously Good Life” (Vida Sem Limites:
Inspiração para uma vida Ridiculamente
Boa) e seu DVD, com um breve documentário sobre sua vida em casa e como
faz as coisas sem seus membros.
Ele esteve no Brasil em dezembro de
2016, realizando palestras em alguns estados. Em uma entrevista coletiva, com

a participação da Revista Reação, no seu
evento que ocorreu em São Paulo/SP, no
Anhembi – organizado pela empresa Experiência de Sucesso – Nick Vujicic contou
um pouco sobre sua trajetória. Em pergunta realizada pela Revista sobre a sua reabilitação, ele respondeu que ela ocorreu por
meio dos seus pais, que o estimulavam e
o viam com possibilidades, o valorizaram
e apoiaram. Ele conta que sempre teve
o incentivo deles para seguir em frente.
“Meus pais sempre falavam para eu fazer
o meu melhor e confiar em Deus... Eles
sempre me disseram para aceitar o que
não podia mudar, mas tentar mudar o que
eu podia. Sempre tive esse otimismo, mas
ainda assim, foi difícil entre meus 8 e 12
anos de idade. Eu me perguntava qual era
o meu objetivo na vida... E quando diziam
aceitar, não era como atitude passiva, mas
sim com atitude de transformação”.
Nick terminou dizendo: “Ninguém é perfeito. Falhar é parte do crescimento. Precisamos ser otimistas para saber que o futuro tem
coisas boas. Precisamos progredir... apenas
saber que o seu valor não é determinado por
quem te reconhece ou quanto dinheiro tem”.
Os pais poderiam ter abandonado o
Nick, colocando-o 100 % em um abrigo
ou instituição de reabilitação, mas entenderam seus papéis e preferiram estar juntos, ensinando o filho no caminho em que
deveria trilhar, estando junto, participando,
fazendo parte. Com certeza viveram muitas dificuldades que só eles sabem e sentiram. Porém, o resultado está à mostra !
Bom seria se todos fossem incentivadores. Alguém, que pode não ser o pai,
pode ser um incentivador.
E como esse exemplo, outros também existem, alguns famosos, outros
nem tanto, mas os vemos no dia a dia
em atendimentos, nas instituições, nas
comunidades. Cada um contribuindo para
uma vida melhor, uma sociedade melhor.
Ter plenitude de vida, “ser o melhor
que puder” independe de pernas, braços,
pessoas ou situações. Isso é fato ! É preciso incentivadores ! Ter um propósito de
servir (pois semear traz colheita), se amar,
ter boa autoestima, viver sem despertar
piedade dos outros, mas com a postura

de ser alguém capaz, com tranquilidade
e equilíbrio é uma conquista.
Que cada um, com a sua estrela, possa
brilhar ! Aos famosos e anônimos... aplausos a Todos !
“Ensina a criança no caminho em que
deve andar, e, ainda quando for velho, não
se desviará dele” - Salomão

O que é a Tetra-amelia ?
É uma síndrome humana de rara
ocorrência caracterizada por uma falha
na formação embrionária, que acarreta
a ausência dos quatro membros. Malformações em outras partes do corpo,
como cabeça, coração, esqueleto, genitália e pulmões podem ocorrer concomitantemente, fazendo com que a
maioria dos portadores não sobreviva
após o nascimento. O termo vem do
grego “tetra”, quatro, e “amelia”, ou falha no desenvolvimento do membro.
Fonte: Wikipedia

Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional
especializada em Orientação
e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua
na área de reabilitação e
Consultoria.
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moda e beleza

por Kica de Castro

Não basta ter beleza,
é fundamental estudar

A

Priscila Menucci, 36 anos,
nanismo. Reconhecida
pelo Rank Brasil como a
menor atriz brasileira. Seus
investimentos foram em artes
cênicas. No currículo diversas
peças teatrais e participação
da novela “Cúmplice de um
Resgate” (SBT).

Caroline Marques, 34
anos, paraplégica. Nomeada
em 2015 como a primeira
Miss Brasil Cadeirante. Sabe
que investir na aparência
é fundamental para estar
sempre ativa nesse mercado
de trabalho.

frase já é conhecida: todo mundo quer ser
tratado como diamante, porém são poucas
as pessoas que aceitam ser lapidadas.
Assim, como em qualquer profissão,
ser modelo faz parte de um mercado de
trabalho e, como tal, tem suas exigências, e a principal é
a qualificação específica. Isso mesmo ! É preciso estudar.
Além de ter um rosto fotogênico e medidas que são
predeterminadas pela indústria da moda, sem a preparação adequada nada acontece, nem mesmo o agenciamento.
O sonho mais comum é ser modelo fashion: desfiles
em passarelas e editoriais de moda.
O mundo da moda está ficando cada vez mais democrático e abrindo espaço para diversidade, logo o corpo
aceitável é justamente o existente.
A expressão corporal é ferramenta de trabalho e um
bom curso de teatro pode ajudar no processo. Mesmo
não querendo ser parte das artes cênicas, saber fazer
“caras e bocas” são requisitos para passarelas e diversos
editoriais, sejam eles de moda ou comercial (publicidade).
Uma ressalva: modelos que fazem comerciais de TV
são atores. Assim, um curso profissionalizante de teatro
é obrigatório.
Trate a carreira de modelo como um verdadeiro emprego. Pessoas que não levam esse mundo a sério têm
pequenas chances de sucesso. Compreenda que a área
é mais difícil do que parece e que há muito trabalho por
trás de todo o glamour e brilho mostrados pela mídia.
Ser modelo é uma ocupação de tempo integral e requer
persistência e dedicação constante.
O preconceito está dando lugar para oportunidades
a quem de fato luta para conquistar esse mercado. Os
aparelhos ortopédicos estão sendo reconhecidos como
acessórios de moda. Mas atenção, eles precisam sempre
estar em bom estado de conservação.
Seguir essa carreira é acima de tudo um estilo de vida.
Praticar esportes, frequentar academia, cuidar do corpo e
da pele, usar protetor solar, cuidar do seu sorriso (dentes),
cabelos, unhas, enfim... cuidar da aparência. Também ter
uma alimentação saudável, beber água, evitar bebidas
alcoólicas e não fumar.
Ao decidir embarcar de cabeça na carreira de modelo
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Paula Ferrari, 33 anos, teve uma infecção medular
- mielite. Usa cadeira de rodas para longas distâncias.
Ela é fisioterapeuta. Fez cursos de teatro e dança.
Atua como modelo fotográfico.

é preciso atentar para um importante detalhe: a partir do momento que você começa a trabalhar para uma agencia, é como
se fosse uma empresa e, como toda empresa, é importante
ter organização e disciplina. Isso inclui cumprir rigorosamente
com os horários agendados, conversar de maneira correta, não
mentir, ficar atento às oportunidades que aparecerem e ter uma
ótima relação com a agência, como saber trabalhar em equipe,
e com os clientes.
Cito ainda uma observação importante quanto aos encontros
com clientes: não exagere na maquiagem, eles querem ver como
você realmente é e não como pode ficar.
Meninas, passem o básico de maquiagem: um batom claro,
máscara de cílios, pouco de blush e dê preferência por esmaltes
com tons claros. Um curso de automaquiagem é importante.
Para os meninos, se necessário, apenas uma base de pele,

cabelos com um bom corte e unhas sempre bem cortadas.
Cuidado com a barba: ela deve estar bem feita.
Leia tudo sobre moda, sites e revistas especializadas. Um
bom consultor de imagem pode dar dicas do que fica melhor no
seu tipo físico. Procure por um profissional que possa oferecer
um serviço personalizado ou workshop.
Outro curso que pode ajudar no processo de qualificação
é a dança. Ela proporciona leveza do corpo sem contar que
para fotografar irá dar mais criatividade e maiores possibilidade
de poses.
Essa é uma profissão que vive em competição, então é
muito comum ouvir mais não do que sim, estejam preparados.
Não é aconselhável fazer book sem ao menos ter uma
noção do que esse mercado de trabalho necessita. A imagem
é a ferramenta de trabalho, então estude, pesquise, treine na
frente do espelho e, quando estiver confiante, faça o material
fotográfico para apresentar aos clientes, caso não queira trabalhar com nenhuma agência. Se optar por trabalhar com uma,
o material é feito após o agenciamento.
A partir do momento que for agenciado, mudar o visual
não é um processo que pode ser feito quando tiver vontade.
Avise antes e busque sugestões que são apropriadas com o
tipo físico. O material para apresentação ao cliente deve estar
sempre atualizado.
Se o seu objetivo é apenas aparecer e buscar a tal “fama”
use as redes sociais. Crie um site/blog, mesmo que simples,
e poste suas imagens. Só tome cuidado para não se expor
de forma vulgar. Quem usa a internet com essa finalidade
deve estar preparado para receber as críticas que podem vir
de forma negativa. Não deixe que opiniões contrárias abalem
sua autoestima.
O investimento para essa profissão é alto. Mesmo não atuando nesse campo de trabalho, manter a aparência com academia,
salão de beleza, dentre outras, além dos cursos e manutenção
dos aparelhos ortopédicos, que faz parte da qualidade de vida,
devem ser constantes. Outro investimento é o de tempo. Nada
acontece de um dia para outro. Nunca é garantido trabalho
imediato.
Pode-se afirmar que ser modelo é mais que sorte, depende
muito de atitude e determinação. Isso corresponde a 50% da
etapa. Os outros 50% depende das escolhas feitas pelo cliente.
Cuidado com as falsas promessas de uma carreira relâmpago.
Se você realmente fez a opção, corra atrás do seu sonho e não
desista !

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

A

Casa da Cultura, na capital
pernambucana, oferece aos
visitantes, desde dezembro
passado, um mapa tátil para
facilitar a vida de pessoas com
deficiência visual. “O mapa se apresenta com
as informações sobrepostas hierarquicamente em camadas, com diferentes alturas, agregando informações como pontos turísticos,
pontos de interesse, serviços, paradas de
ônibus, pontos de táxi, escala referencial e
outras informações que julgamos necessárias”, descreve um dos idealizadores do
projeto, Klesley Bastos, produtor gráfico da
Id Inclusão e Design, firma responsável pelo
projeto juntamente com a Janela Gestão de
Projetos.
O raio do mapa compreende cerca de um
quilômetro de extensão, mostrando trechos
importantes dos bairros de São José e Santo
Antônio. “É importante destacar a utilização
sobreposta de informação escrita em carácter ampliado, para contemplar pessoas com
baixa visão e escrita braile”, salienta Bastos.
Ele lembra que Recife/PE, como tantas outras cidades, sofre com o desdém do poder
público para com questões primárias, como
calçadas esburacadas e cheias de obstáculos, que afetam diretamente a segurança de
todos, não só das pessoas com deficiência.
“Sistemas de comunicação exclusivistas e
a falta de uma política pública bem definida contribuem de forma contundente para
discriminar pessoas com necessidades específicas”, afirma.
Dida Maia, diretor de Novos Negócios da
Janela, aponta os problemas da capital, uma
cidade com mais de 450 anos que já alcançou dois milhões de habitantes. “Boa parte da
cidade está no mesmo nível do mar – alguns
trechos chegam mesmo a ficar abaixo desta
linha – o que dificulta soluções como metrô
e mesmo túneis e, ainda como herança da
lógica construtiva portuguesa, temos ruas
estreitas nos bairros centrais mais antigos.
Algumas exceções que podemos encontrar
estão nas obras de acessibilidade física em
lojas, edifícios e prédios públicos por conta da
legislação que obriga” analisa Maia.

Manuel Aguiar, consultor cego que participou da elaboração e desenvolvimento do mapa, participou da inauguração

Execução e futuro
Os recursos para criação, elaboração e
execução do Mapa, de R$ 56 mil, foram
totalmente provenientes do FUNCULTURA - Fundo Pernambucano de Incentivo à
Cultura, que é o principal mecanismo de
fomento e difusão da produção cultural no
Estado. As empresas participaram de um
edital e tiveram o projeto aprovado na área
de patrimônio e acessibilidade.
As duas empresas sempre se preocuparam com a questão da inclusão em seus
trabalhos. A Janela, por exemplo, nasceu em
2013 com o propósito de viabilizar projetos
na área da cultura através da captação de
recursos públicos e privados. “Adotamos as
ferramentas de ampliação do acesso para
pessoas com dificuldades, tanto visual quanto auditiva e motora, em todos os projetos
executados: legendagem em filmes; libras e
audiodescrição em peças de teatro; braile e
pictolibras em mapas táteis. Consideramos
indispensável dotar as ações culturais desses
recursos para que todo cidadão e cidadã
possa acessá-las”, conta Maia.
Já a ID, criada em 1996, foi feita para
trabalhar com projetos gráficos e, a partir de 2006, com uma parceria com o
centro Suvag, uma escola para crianças
surdas, passou a perceber um vácuo em
design existente nas demandas de projetos voltados para inclusão e acessibilidade.
O primeiro projeto nesse sentido, de acordo
com Bastos, foi o Pictolibras: 40 sinais em

libras de pontos turísticos de Recife/PE e
Olinda/PE, representados por desenhos em
formato de pictogramas (a comunidade
surda cria sinais específicos para monumentos, lugares, bairros e outros). Depois
de alguns trabalhos, começaram a evoluir
para os mapas táteis e o primeiro executado
nesse segmento foi o mapa da sede da
Chesf no bairro Bong.
Para o futuro, já está aprovado no FUNCULTURA um outro mapa, referente ao
Bairro do Recife, que ainda contempla um
projeto de sinalização para a Torre Malakoff,
com maquete tátil e mapas táteis arquitetônicos de dois pavimentos. “Percebemos
que o maior obstáculo na implementação
de produtos e serviços voltados a todos,
de forma inclusiva, está na incapacidade da
maioria das pessoas em perceber que, para
garantir uma acessibilidade plena, temos
que pensar no início da ação, no start, seja
na obra, no material impresso, no site, no
sistema de sinalização e por aí em diante”,
afirma Bastos. “Os processos necessários
para correção e adequação tornam-se exponencialmente onerosos e com soluções
muitas vezes inadequadas. É necessário
criarmos uma cultura para agregar ao nosso
dia a dia o pensamento que existem diferenças e que elas podem ser minimizadas
a partir da busca por soluções adequadas.
Antes disso acontecer, estaremos sempre
formulando remendos e correndo atrás do
prejuízo”, finaliza.
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Jardim foca os cinco sentidos dos visitantes

I

naugurado em 2016 na Escola Técnica Estadual (ETEC) Martinho de
Ciero, em Itu/SP, o Jardim Sensorial
foi pensado para pessoas com deficiência, mas é um programa para
todos. Nasceu quase por acaso, com alunas do curso técnico de Meio Ambiente da
escola. Rafaela Tamires Martins precisava
fazer seu trabalho de conclusão de curso.
Ela e a colega Nayara Jennie Zarelli estavam andando em uma praça da cidade
quando se encontraram com um senhor,
cadeirante, falando que não tinha nenhum
lugar na cidade para passear.
“Começamos a pensar em um local
que pudesse receber esses visitantes”,
conta Rafaela. “Após uma conversa com
a orientadora Thaís Rossi, surgiu a ideia
do Jardim Sensorial, que trabalharia os
cinco sentidos de uma pessoa, mesmo
não tendo deficiência”, conta Rafaela.
Elas receberam o apoio das professoras
Cristiane de Carvalho e Luciana Maris e
puseram mãos à obra em uma área de
900 m². O aspecto que mais foi levado
em conta, de acordo com Rafaela, foi em
relação às normas técnicas, para que os
visitantes tivessem a maior segurança possível nas visitas. O projeto acabou premiado na Feira Tecnológica do Centro Paula
Souza (FETEPS), na categoria “Inclusão
Social”.
Um monitor serve de guia para os visitantes e um dos destaques é um caminho de sensações para serem percebidas
através dos pés. Também existe uma área
frutífera, com frutas brasileiras, além de
espécies aromáticas e sensíveis ao tato. A
entrada é feita por uma rampa de concreto
na entrada da escola e existem corrimão
e placas em Braile para identificação das
plantas. Depois delas, outros alunos deram continuidade ao jardim com um novo
sistema de irrigação, que antes era feito
por uma mangueira.
Depois da bem sucedida experiência,
as meninas têm o sonho de levar a ideia
para outros lugares não só na cidade: “Só

precisamos de uma oportunidade”, afirma a idealizadora. “Queremos levar esse
projeto para as prefeituras de Itu/SP e de
São Paulo/SP, até mesmo em uma ETEC
ou Faculdade de Tecnologia (FATEC) de
São Paulo, para que assim todos tenham

acesso. O nosso jardim foi feito com tudo
reaproveitado, então pode ser feito sem
gastar dinheiro”, garante Rafaela.
A ETEC Martinho Di Ciero fica no Parque
Industrial, na cidade de Itu/SP, há cerca
de uma hora e meia da capital paulista.
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por Luciene Gomes

Próxima parada - Bogotá/Cartagena
(Colômbia)

A

lguém que obrigatoriamente já leva uma cadeira de
rodas como bagagem, deveria entender que quanto
menor a mala, melhor será,
mas tenho um problema sério em deixar
alguma coisa para trás, e uma coisa simples como ir de São Carlos/SP até São
Paulo/SP de carro, por exemplo, passa
a ser um problema. A solução: contratar
alguém que tenha um carro com porta-malas grande o suficiente para caber a
cadeira, duas malas, duas super mochilas
usadas como bagagem de mão e duas
bolsas, sempre minhas e da minha mãe,
porém as minhas sempre maiores e mais
pesadas.
Procuro colocar na bagagem de mão algumas roupas, as medicações e tudo que
preciso em caso de alguma emergência
ou extravio da bagagem. Meus talheres,
que são adaptados, vão despachados porque não podem ir comigo na bagagem de
mão no avião. Todos os documentos e os
papéis que sabemos que precisaremos
apresentar nos aeroportos são separados

em uma pasta que fica guardada de uma
maneira que seja fácil pegar cada vez que
solicitado, e são muitas.
Em viagens para a América do Sul, o
RG atualizado é aceito, mas o passaporte
facilita em algumas situações. O MEDIF
faz parte dos documentos “obrigatórios”
e deve ser enviado com até 48 horas
de antecedência. Costumo enviá-lo muito
antes, porque é através dele que pode
ser solicitado o desconto para o acompanhante e, o mais importante, é onde estão
discriminadas as ajudas necessárias nos
aeroportos e durante os voos.
Saímos cedo, pois embarcaríamos em
Cumbica/Guarulhos/SP à tarde e, como
tenho deficiência, tudo é um pouco mais
demorado: a recomendação é chegar 3
horas antes. Para quem conhece o aeroporto de Guarulhos sabe que há uma boa
estrutura para embarque e desembarque
de usuários com alguma dificuldade de
locomoção, mas isso não é necessariamente uma regra em todos os locais,
infelizmente.
Sempre solicito alguém para ajudar no

meu deslocamento, porque, dessa forma,
um funcionário treinado irá me acompanhar até a hora do embarque, me levando
até a entrada da aeronave. Em Guarulhos
eles são ótimos, atenciosos e cuidadosos.
Fora o humor que varia, o cuidado se
repete em outros lugares. Avisar se usará a própria cadeira ou a do aeroporto,
também é importante. Eu sempre uso a
minha manual, que foi feita sob medida.
Não acho viável levar a motorizada, ela é
muito pesada e acaba não sendo prática.
A revista física, no meu caso, é sempre
complicada, já que sou tetraplégica, tenho
movimentos muito limitados, e nem todo
mundo entende isso. No embarque em
São Paulo queriam me tirar da cadeira, o
que depois de muita conversa e explicações intermináveis acabou não acontecendo, mas a botinha que imobilizava minha
perna (pós-fratura), foi retirada.
Um problema que sempre tenho é com
a cadeira que leva o usuário até o assento,
no interior da aeronave, já que a cadei-
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ra de rodas “normal” nem sempre pode
ser utilizada nos corredores estreitos do
avião. Imagino que pessoas com diferentes alturas, pesos e dificuldades motoras
também tenham problemas em utilizá-las,
porque não são reguláveis. No meu caso
são sempre muito desconfortáveis, muito
baixas para quem tem 1,81m. Meu corpo
escorrega do assento porque minhas pernas abrem e os pés não ficam no apoio.
Se as pessoas não me seguram, posso cair
e me machucar, isso deveria ser revisto
pelos aeroportos mundo afora.
Outro problema que, infelizmente, ainda é rotina, é a ausência do
ambulift – equipamento elevatório
que leva a pessoa com deficiência
para dentro do avião – fui carregada
em cadeiras terríveis escada abai-

xo, escada acima em Bogotá, Lima
e Cartagena.
Quem me conhece sabe o quanto sou
medrosa e, por mais cuidado e boa vontade que tenham, um passo em falso em
um degrau ou um escorregão, podem
provocar um grave acidente. E como esse
é o único jeito em alguns aeroportos, exijo
no mínimo quatro homens para segurarem a cadeira, respiro fundo, fecho os
olhos e vou.
Um ponto importante que deve ser
previamente conversado na compra das
passagens diz respeito aos locais onde
foram reservados os assentos, na ida e na
volta. Isso porque quanto mais próximo da
entrada, mais fácil é chegar, e o uso das
primeiras poltronas, mais espaçosas, facilitam as necessárias movimentações das

pernas durante o voo, já que em alguns
casos, como o meu, há um risco maior de
trombose. Minha mãe alonga de tempos
em tempos e uso meias de compressão
que são feias, mas ajudam. Para tetraplégicos, roupa de frio é obrigatório, porque
fica bem gelado durante o voo.
Tenho minha mãe por perto que ajuda e
me deixa segura. A Fá, minha irmã (porque
nos escolhemos), é a melhor pessoa e,
sempre que necessário, briga para fazer
valer os meus direitos, em qualquer lugar,
e sempre que pode, está junto. Isso me
tranquiliza, assim como os funcionários das
companhias aéreas, com exceções, sempre atenciosos e disponíveis. Ser cadeirante
em viagens requer paciência, disposição e,
principalmente, bom humor. Não é fácil,
confesso, mas viajar sempre vale a pena !

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e urbanista. Doutoranda em Terapia
Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) nas áreas de
Acessibilidade e Desenho
Universal. Docente do SENAC São Carlos na área de Arquitetura e Design.
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Ravelly Santana
20 anos
Estudante de Jornalismo e modelo
Amputação de membro inferior direito
Foto: Kica de Castro

“Não quero que olhem para minha deficiência
e sim para minha capacidade”

A Honda oferece o programa Honda Conduz, que conta com concessionárias e equipes de
venda preparadas para atender clientes especiais, com agilidade no atendimento, rapidez na
entrega, além de garantir total conveniência e tranquilidade na hora de adquirir e conduzir o
Honda Fit 2017 até sua garagem.

Exclusivo Sistema Honda
ULTRa Seat.

Direção Elétrica EPS
(Eletric Power Steering).

Transmissão CVT.

12x

O MELHOR
DA CATEGORIA

Rodas de Liga Leve 15”.

Saiba mais em honda.com.br/hondafit e vá até uma concessionária!
A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação. 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.

