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migos e amigas, uma coisa nós estamos aprendendo com essa crise e a situação política do Brasil. Cada vez mais é latente que nós somos uma nação
“independente de governo”. É sério... pensem bem: olhem ao nosso redor.
Enquanto os deputados e senadores, presidente e seus ministros, todos que
estão isolados naquela verdadeira “ilha da fantasia” que é Brasília/DF e mergulhados em
suas rusgas e delações, em suas guerras e quedas de braço pra saber que pode mais e
quem chora menos, num jogo político que beira a infantilidade mais parecendo reuniões
do clube do bolinha e da Luluzinha, nós aqui do mundo real, estamos vivendo e trabalhando. Estamos da maneira que podemos, fazendo a nossa parte independentemente
de governo. E o resultado, sempre bom lembrar que, apesar da crise, é o que podemos
ver: dólar estável, inflação baixando, aumento da formalidade através da abertura de
novas empresas, aumento dos empregos formais com carteira assinada... voltamos a ter
perspectiva de crescimento. Tudo de forma bem branda e acanhada, mas melhor do que
há alguns meses atrás onde só víamos desespero e fundo de poço.
Agora, isso se deve a alguma ação do governo ? Óbvio que não... e seja ele qual fosse
não teríamos esse apoio. Isso se deve à capacidade do brasileiro a se moldar e adaptar-se
às situações que a vida e o mercado lhe oferecem. Brasileiro é como pugilista tinhoso:
toma a porrada, sente o baque, cai... mas logo se levanta, machucado, sangrando, zonzo,
mas mesmo que volte a apanhar outras vezes, não cai mais... vai assimilando os golpes até
o final da luta. E quem sabe, num momento em que menos se espera, consegue dar um
soco bem dado no seu adversário e ainda sair vitorioso, mesmo que todo desfigurado ?
Nos filmes vemos muito isso, mas é uma analogia bem com a cara do momento em
que vivemos hoje, parem para pensar. Eu estou enjoado de ver telejornais, ouvir notícias
no rádio, ler jornal então, confesso que não faço mais isso faz tempo... não que eu não
goste. Mas ver o “universo paralelo” que a nossa classe política criou e está vivendo hoje,
em detrimento da realidade e da necessidade do nosso povo, me dá um certo desgosto.
Agora estão discutindo o novo sistema de votação: distritão, distritão misto... parece nome
de sanduíche de food-truck. Mas infelizmente são sistemas de votação que, daqui para
frente, se aprovados, serão nossa referência nas eleições. Mas alguém perguntou para eles
se o povo quer o voto obrigatório ? Seja ele distritão ou não ? Pois é... ficamos sempre
parecendo fantoches nas mãos de meia dúzia de alienados que decidem tudo por nós.
Mas uma coisa pelo menos é certa: o sistema tem que mudar. Não dá mais para ficar
como está. O Brasil precisa mudar !
Mas nós já estamos mudando... fazendo a mudança por nossa conta. Isso é uma característica nossa, a criatividade do brasileiro ! Nisso sim somos diferentes e é por isso que
os golpes e as crises nos abalam, mas não nos matam. Nos derrubam, mas levantamos.
E já estamos vencendo mais essa. Mesmo com essa turma – não generalizando porque
no meio deles tem sim gente boa e bem intencionada, porém são poucos – fazendo de
tudo, todo dia, para atrapalhar.
Fico pensando: será que eles se assistem na TV ? Pois deveriam. Impossível não sentirem vergonha deles próprios em suas ações, posições e discursos. É patético, é triste, é
deprimente. E pensar que através do voto fomos nós que os colocamos lá.
Vamos em frente e viva o novo Brasil... viva o povo brasileiro !!!
“Bem aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Pois comerás do trabalho das tuas mãos... Eis que assim será abençoado...”
Salmo 128:1.2 e 4
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Rodrigo Mendes
Fundador do Instituto que leva seu nome, ele elegeu a educação como
objetivo de sua vida. Tetraplégico desde 1990, desenvolve projetos focados
na redução das desigualdades em relação às pessoas com deficiência

A

os 18 anos Rodrigo Mendes
levou um tiro durante um assalto. A partir daí suas experiências o levaram a se tornar
um dos principais ativistas
desse segmento. Mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP),
membro do Young Global Leaders (Fórum
Econômico Mundial) e Empreendedor Social Ashoka, além de atuar como superintendente do Instituto, Rodrigo Mendes faz
ainda palestras sobre educação inclusiva,
diversidade e resiliência, e presta consultoria para diversas instituições privadas e
públicas, incluindo governamentais, como

é o caso do Ministério de Educação do
Governo de Angola.
Em março deste ano ele chamou a atenção ao participar de uma campanha da área
de responsabilidade social da Rede Globo –
Tudo começa pelo respeito – que o colocou
para pilotar um carro de corrida utilizando
uma tecnologia que, via estímulos cerebrais,
consegue transmitir os comandos ao veículo.
Agora vamos conhecer um pouco mais
desse ícone do universo da pessoa com
deficiência em nosso País. Em entrevista
exclusiva para a Revista Reação, Mendes fala
de suas realizações, conquistas e projetos.
Revista Reação - Como você resolveu se tornar um militante pela causa
das pessoas com deficiência ? Por que
decidiu fundar um Instituto ?
Rodrigo Mendes - Quando adolescente, meu sonho era me tornar médico para
promover qualidade de vida e bem-estar
às pessoas. Isso aconteceu depois de
passar por uma cirurgia no joelho, na
época em que jogava futebol. Hoje
em dia, de certa forma, meu sonho
continua voltado para contribuir com
as pessoas, mas em uma escala
maior, buscando reduzir a grande desigualdade com relação às
pessoas com deficiência. Por isso
existe, há 20 anos, o Instituto Rodrigo Mendes.
RR - O Instituto Rodrigo Mendes começou sua ação com o objetivo de oferecer a pessoas
com deficiência oportunidades de

Crédito Pat Albuquerque
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desenvolvimento por meio da arte. Por
que e como foi a mudança de foco para
a educação inclusiva ?
RM - Comecei a pintar quando tinha
19 anos, logo após ter sofrido o acidente.
Essa experiência teve tal importância para o
meu processo de reconstrução de autonomia a ponto de me levar a fundar o IRM em
1994. Inicialmente, o Instituto foi concebido
como uma escola de artes. Em 2005, o IRM
inaugurou uma nova etapa da sua história.
Visando colaborar para que a rede pública
de ensino brasileira fosse capaz de atender
alunos com algum tipo de deficiência na
sala de aula comum, criamos um programa
de formação continuada sobre educação
inclusiva. Em 2007, foi inaugurado o centro
de estudos voltado à produção de conhecimento sobre educação inclusiva, realização
de consultorias, produção de publicações
e promoção de eventos e seminários. Por
fim, a mudança determinante e estratégica do IRM foi colocar a educação pública
como foco principal de suas ações, lugar
até então ocupado pela arte, com a parceria
estabelecida junto ao Ministério da Educação
em 2011, ano de lançamento do projeto
DIVERSA (diversa.org.br).
RR - Como você analisa a educação
inclusiva no Brasil hoje ? As escolas
públicas e particulares têm conseguido fazer uma verdadeira inclusão ?
RM - Ao longo dos últimos anos
ocorreu um aumento expressivo de
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Crédito Leonne Sá Fortes

RR - Qual tem sido o papel do governo federal como indutor das políticas de inclusão ? O instituto Rodrigo
Mendes tem, inclusive, parcerias com
o Ministério da Educação. Quais são as
perspectivas nesse sentido ?
RM - O poder público é responsável por
garantir diversos tipos de apoio necessários

Crédito Leo Muniz

matrículas de estudantes público-alvo da
educação especial na educação básica, um
crescimento de mais de 56 % em um período de 10 anos - quando comparamos
2004 a 2014, segundo os dados do Censo
Escolar. O ano de 2014 foi significativo por
conta do lançamento do Plano Nacional
de Educação (PNE), que tem como uma
de suas metas o acesso universal de pessoas com deficiência à educação. Apesar
dessas evidências, há um longo caminho
a ser percorrido, e a principal barreira está
na visão conservadora e homogeneizadora
de educação ainda predominante nas redes de ensino. Esse contexto é observado
não só no Brasil, como em outras partes do
mundo. Ao visualizar a educação inclusiva
não só como uma obrigação, mas como
uma oportunidade, espera-se que a escola,
tanto pública quanto privada, canalize seus
esforços para identificar e eliminar barreiras que transpassam o ambiente físico e a
atitude dos profissionais. Dentre elas, a insegurança de alguns educadores, que pode
ser desconstruída por meio do investimento
em formação continuada; a desintegração
entre a equipe pedagógica e especialistas,
que pode ser resolvida com uma dinâmica
interdisciplinar de trabalho; e as barreiras
relacionadas à atitude de toda comunidade
escolar, que podem ser suprimidas por meio
de espaços de diálogo e reflexão. Também
são necessárias a construção de uma rede
fortalecida de professores do Atendimento
Educacional Especializado (AEE) e a garantia
de acessibilidade dos materiais didáticos,
meios de transporte, espaços físicos etc.
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à eliminação de barreiras ainda impostas
aos estudantes com deficiência no ambiente escolar. Sob uma perspectiva histórica,
considerando a evolução da área dos direitos humanos e da pedagogia, foram criadas políticas e legislações brasileiras cada
vez mais comprometidos com a garantia
da participação de crianças e adolescentes
com deficiência na escola comum. Dentre as conquistas mais recentes, ressalto a
Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008,
o Plano Nacional de Educação, de 2014 e a
Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Visando
ampliar o impacto de nossos programas, o
Instituto Rodrigo Mendes tem articulado parcerias com o poder público, como a firmada
com o Ministério da Educação em 2011,
quando foi lançado o projeto DIVERSA. Sua
finalidade foi, e ainda é, disponibilizar os
conteúdos desenvolvidos pela equipe de
pesquisa do Instituto e apoiar educadores,
gestores de escolas, secretarias de educação
e especialistas que se sentem desafiados a
incluir pessoas com deficiência na escola
comum. Atualmente, a plataforma DIVERSA
também permite a interação e a troca de
experiências entre os usuários.
RR - Qual a importância do apoio
da iniciativa privada nos projetos do
Instituto ?
RM - Nossos projetos têm sido financiados por meio de investimentos de fundações
e institutos ligados ao setor privado. Estamos,
também, constituindo um fundo patrimonial
voltado a nossa perpetuidade. Nesse senti-

do, dedicamos esforços para fortalecer nossa
relação com os atuais agentes financiadores
e, ao mesmo tempo, trazer novos parceiros
que viabilizem a expansão de nosso trabalho.
Além disso, contribuições pessoas físicas
podem ser feitas por meio de nosso site:
rm.org.br/doacoes.
RR - Quais os principais projetos em
curso no Instituto ?
RM - Em 2017, assinamos termos de parceria para o desenvolvimento de projetos de
formação em educação inclusiva. São eles:
“Ensino Médio Inclusivo”, em seu segundo
ano de realização junto ao Instituto Unibanco
e com apoio da Secretaria de Educação e
a Secretaria de Direitos das Pessoas com
Deficiência de São Paulo; “Diálogos para
Inclusão”, com a Fundação Itaú Social; e
“DIVERSA Presencial”, com apoio de diversas
instituições parceiras, oferecendo formação
em serviço para cinco cidades em cinco
regiões do estado de São Paulo. Além desses, estão em andamento um projeto junto
ao UNICEF (educação física inclusiva), uma
parceria com o Movimento Down (biblioteca

entrevista
Crédito Ramón Vasconcelos
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de materiais acessíveis) e outros voltados
para construção de conhecimento por meio
do portal DIVERSA, que abriga também uma
importante comunidade que discute casos
e gera caminhos para a educação inclusiva.
RR - E os planos para os próximos
anos ?
RM - O instituto tem metas anuais para
impactar cada vez mais educadores por meio
do portal DIVERSA e dos projetos de formação, atingindo diretamente estudantes
com e sem deficiência. Faz também parte
de nossos planos levar conhecimento sobre
educação inclusiva para instituições privadas
que ainda carecem de repertório e referências sobre acessibilidade e inclusão.
RR - Vocês tiveram também uma
experiência internacional, em Angola.
Como foi a parceria ?
RM - Em 2015, o Instituto Rodrigo Mendes apoiou a elaboração da política de educação inclusiva de Angola. A iniciativa foi
realizada em conjunto com o Ministério da
Educação daquele país, representantes de
outros organismos do governo e da sociedade civil. A primeira contribuição do Instituto
Rodrigo Mendes com o continente africano foi, sem dúvida, um marco para nossa
história. Nesse caso de Angola, durante os
primeiros cincos meses de implementação
do projeto, a iniciativa foi organizada em
três etapas: imersão presencial para entendimento do contexto, elaboração do texto da
política e apresentação do documento final
para profissionais de cada província angola-

na por meio de workshops. A nova política
angolana propõe um significativo processo
de transformação do contexto atual, caracterizado pela segregação de estudantes com
deficiência em escolas e classes especiais,
para um modelo inclusivo, em que todos
convivem nas escolas comuns.
RR - Independente do seu foco, que
é a educação, como você analisa a inclusão da pessoa com deficiência hoje
na sociedade ? Quais são ainda os principais problemas ?
RM - Podemos dizer que predomina no
Brasil uma atitude assistencialista em relação
às pessoas com deficiência. Ainda não faz
parte do senso comum o entendimento de
que a deficiência é resultante de uma combinação de dois fatores: as particularidades
de uma pessoa, de ordem física, sensorial e
intelectual, e as barreiras existentes na sociedade. A eliminação dessas barreiras é condição indispensável para que se promova a
equiparação de oportunidades e a igualdade
de direitos. Apesar da existência de uma legislação robusta sobre os direitos dessa parcela
da população, ainda temos muito a melhorar
quanto à construção de um país inclusivo.
RR - E você, pessoalmente: Como
foi a experiência de dirigir um carro de
corrida usando comandos cerebrais ?
Em que medida isso pode, no futuro,
ser expandido para outras pessoas com
deficiência ?
RM - Além do desejo de conhecer a
nova tecnologia que permite dirigir um
carro de corrida com comandos cerebrais,
minhas expectativas sempre foram aproveitar o potencial da mídia para construir
uma mensagem positiva, que ajudasse no
avanço da discussão sobre inclusão, indo
além de uma abordagem convencional e
limitada. Treinei durante três meses, em casa,
com um software conectado aos sensores
em um capacete. Depois, quando me dei
conta, já estava em um carro de corrida,

pronto para pilotar com o pensamento. O
líder da equipe me perguntou se estava
tudo ok e fechou a viseira do capacete. Todo
mundo desapareceu do meu raio de visão...
Sobramos eu, o carro e a pista... Respirei
fundo, me concentrei e dei o comando para
acelerar. Agradeço a equipe da Rede Globo
por ter me propiciado essa experiência indescritível. Podemos falar de futuro quando
destacamos a importância da tecnologia
para a construção de uma sociedade mais
inclusiva, devido ao seu poder de ajudar
a eliminar barreiras. Além disso, é preciso
espaços como o da campanha Respeito, da
Rede Globo, para promover discussões na
mídia sobre a complexidade do processo de
redução de desigualdades. Nesse sentido,
temos deixado claro que a tecnologia, por
mais avançada que seja, não dará conta, por
si só, da redução da exclusão. Isso porque
a barreira mais significativa imposta às pessoas com deficiência ainda está presente
nos preconceitos e na visão limitada que a
sociedade ainda alimenta sobre o potencial
desse segmento da população. Para que
isso mude, é necessário que todos se vejam
como parte implicada e que se disponham a
reconhecer equívocos, observar julgamentos
e mudar atitudes. A vitória será duradoura
quando a superação for coletiva.
RR - Aproveite para deixar sua mensagem aos leitores da Revista Reação.
RM - Quero incentivar os leitores a se
inspirarem e refletirem sobre a educação
inclusiva. No portal Diversa está disponível
um acervo de estudos de caso e relatos de
experiência sobre o tema. Nesse espaço
virtual, todos podem acessar experiências
do Brasil e de outros países que têm se destacado por sua consistência e pioneirismo.
É um ótimo referencial especialmente para
educadores e pesquisadores. Além disso,
faço o convite para que os leitores contribuam com a construção de conhecimento e
novos caminhos por meio da Comunidade
Diversa, que também está em nosso portal.
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coluna especial

por Romeu Kazumi Sassaki

Planos nacionais de TIC
para inclusão de PcD
Parte 4

N

a Parte 3, relacionei as Recomendações de
números 9 até 30, da Unesco, para os Governos Nacionais e Locais. Hoje prossigo com
as Recomendações para a Comunidade Internacional, o Setor Privado e os Meios de

Comunicação.

Comunidade internacional
I. Reforçar o trabalho interorganizacional das agências
especializadas das Nações Unidas e, assim, reduzir a duplicidade de esforços.
II. Apoiar a criação de uma rede composta de sociedade
civil, universidades, setor privado, agências da ONU a fim de:
1. Realizar ações de conscientização aos cidadãos sobre
os direitos de pessoas com deficiência, suas contribuições à
sociedade e a importância que têm as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em melhorar a vida das pessoas.
2. Criar propostas conjuntas de arrecadação de fundos
mediante as quais se promova e aumente a possibilidade
de receber contribuições econômicas para os projetos e
iniciativas da região centro-americana.
3. Ajudar os governos com a análise das barreiras que são
enfrentadas para ampliar o acesso e o uso de TIC para as
pessoas com deficiência e, desta maneira, ajudá-las a criar
as políticas e iniciativas pertinentes que incluam os grupos
tradicionalmente marginalizados, como alguns grupos de
mulheres, jovens e povos indígenas.
4. Apoiar o intercâmbio de “boas práticas” internacionais.

Setor privado
I. Considerar as necessidades das populações indígenas
e do multilinguismo para criar ferramentas de TIC.
II. Reconhecer os talentos de pessoas com deficiencia
e ampliar esforços para empregar pessoas com deficiencia
mediante o uso do teletrabalho.
III. Ampliar o uso das TIC para que pessoas com deficiência, na condição de clientes, possam ter acesso aos serviços.
IV. Visibilizar as contribuições que trabalhadores com deficiencia geram para as empresas e, assim, fazer ver o potencial que estas pessoas têm com seus talentos e habilidades.

Meios de comunicação
I. Incluir as perspectivas de pessoas com deficiencia - inclusive mulheres, jovens e indígenas com deficiência - nas notícias,
programações e produções.
II. Assegurar que os palestrantes e peritos que participam
em entrevistas e painéis incluam as pessoas com deficiência.
III. Assegurar que o conteúdo produzido seja inclusivo e que
as pessoas com deficiencia tenham acesso a esse conteúdo.
IV. Aumentar o número de palestrantes ou convidados com
deficiência nos conteúdos que se apresentan sem discriminação com base na deficiência.

Foto: Trabalho em grupos na Costa Rica

Concluindo esta série de quatro artigos sobre os “Planos
Nacionais de Tecnologias da Informação e Comunicação para
a inclusão de Pessoas com Deficiência”, resta-me destacar o
fato de que Brasil, Peru e Colômbia participaram como convidados especiais da reunião que a Unesco e o Governo da
Costa Rica realizaram em novembro de 2016 com as delegações da América Central. Como eu mostrei na Revista Reação
desde janeiro de 2017, foram produzidas Recomendações
muito ricas e oportunas visando à melhoria da qualidade de
vida das pessoas com deficiência, principalmente nas áreas da
educação e do trabalho.

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
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O Campeonato Mundial de Jovens de
Goalball da IBSA foi disputado em Budaors,
na Hungria. Na final, realizada em 08 de julho último, a seleção masculina ficou com a
medalha de prata, perdendo para os Estados
Unidos por 7 a 3. Já a equipe feminina venceu a disputa do bronze contra a Alemanha
pelo placar de 2 a 0. O Goalball foi desenvolvido especialmente para deficientes visuais e
é o único esporte paralímpico não adaptado.
Sua criação é de 1946 e o objetivo era reabilitar e socializar os veteranos da Segunda
Guerra Mundial que ficaram cegos. Os idealizadores foram o austríaco Hanz Lorezen
e o alemão Sepp Reindle. As equipes são
formadas por três atletas cada e os atletas
precisam arremessar e defender a bola que
se parece com a usada no basquete. Ao ser
arremessada, ela deve tocar em determinadas áreas da quadra para que o lance seja
considerado válido. A quadra tem as mesmas dimensões de uma quadra de vôlei.

Crédito Cleber Mendes MPIX CPB

Goalball brasileiro leva prata e bronze no Mundial de Jovens

Em relação à equipe feminina, o técnico
Daílton Freitas considera que a vitória sobre
a Alemanha indica que estão no caminho
certo para o início do ciclo. “A lição é que
uma competição como esta deixa muitos
ensinamentos para estas jovens atletas e
também no que devemos melhorar”, expli-

cou o técnico. O desempenho de 2017 é
semelhante ao resultado obtido quatro anos
atrás no Mundial de Jovens disputado em
Colorado Springs, nos Estados Unidos. Na
ocasião, as meninas ficaram com a prata e
os meninos com o bronze.
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associações

Paradesportiva JR
Associação investe em atletas com deficiência intelectual

F

undada em 2001 na capital
paulista, a Associação Paradesportiva JR – www.jrparadesporto.com.br – tem 100 atletas
que praticam ginástica rítmica,
artística, natação e futsal. Um destaque
é o time JR/Corinthians, que teve início
em 2008. “Nossa missão na Associação
é formar o atleta e prepará-lo para ter
um excelente desempenho nas competições, além de contribuir na sua vida social.
Queremos mostrar que eles são capazes
de fazer atividades esportivas de alto rendimento, competir e socializar”, explica o
coordenador de futsal Cleiton Maurício
Monteiro.
Para ele, a prática esportiva é de suma
importância, pois além de toda a melhoria
na capacidade física, melhora a qualidade
de vida, proporciona uma maior capacitação ao trabalho, aceitação de regras e
sociabilização. “O esporte desenvolve e
amplia a confiança, além de melhorar a
autoestima do indivíduo”, garante. “Quem
sabe, futuramente, os atletas e a modali-

dade do futsal Down possam estar numa
Paralimpíada ? A ideia é mostrar à sociedade que eles são capazes, basta terem
oportunidades”, complementa Monteiro.
O time já participou de alguns torneios,
como o Trisome Games na Itália – 2016,
onde ficou em 4º lugar. “Ainda são poucos
campeonatos mas participamos de vários
amistosos. Seguimos treinando forte sempre visando às competições, com metodologia inovadora, e isso vem fazendo
diferença. Procuramos sempre surpreender e percebemos a evolução constante
de nossos atletas”, conta o coordenador.
A Associação se mantém através de
colaborações mensais de amigos, atletas
e familiares, além de ações beneficentes
para arrecadação de fundos. A equipe de
Natação tem apoio do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança
Eletrônica e cursos de Formação do Estado
de São Paulo (SESVESP).
A novidade é que o time de futsal conseguiu o patrocínio da Magnus, uma das
maiores fabricantes de alimentos para

cães e gatos no País. Pelo acordo, a empresa expõe o seu símbolo no uniforme
da equipe ao longo de 2017, em troca
de apoio financeiro e repasse de materiais. Agregar as duas marcas, além de
contribuir com um planejamento mais
concreto de ações da associação, permitirá
o pagamento dos profissionais da comissão técnica e também a participação em
competições, festivais e apresentações,
segundo Monteiro.
A aproximação começou em
Sorocaba/SP, quando o time foi convidado pela Liga Paulista de Futsal a fazer
uma preliminar do jogo principal entre
Sorocaba X Corinthians. A empresa era
patrocinadora do Magnus Futsal e seus
dirigentes, ao verem aos atletas do JR/
Corinthians jogando, tiveram a iniciativa
de propor uma possível parceria. “Após
algumas negociações, ficamos muito felizes que deu certo e ali iniciamos o nosso
primeiro projeto de inclusão social”, conta Rodrigo Luporini, coordenador de
marketing esportivo da empresa.

associações

A experiência foi tão produtiva que, posteriormente, a Magnus
fechou parceria com o Mogi/Corinthians, time de amputados,
e pensa em expandir para outras equipes: “Quem sabe fazer
uma parceria com Confederação Brasileira de Deficientes Visuais – CBDV, mas isso ainda é um projeto em andamento,
nada definido”, conta o coordenador. Ele considera que outras
empresas possam também se mobilizar e virem a ser parceiras
em projetos com menos visibilidade, mas de grande importância
para a sociedade. A empresa criou uma plataforma, a Magnus
Esportes, que congrega todas as equipes que apoia, incluindo
as profissionais.
A Associação Paradesportiva JR está sempre aberta a novos
atletas, mas atualmente não consegue atender todos os interes-

TELEHELP. CUIDANDO DE VOCÊ
QUANDO E ONDE VOCÊ PRECISAR.
Unimos tecnologias modernas de monitoramento a um
atendimento afetuoso e capacitado, para trazer mais
tranquilidade ao seu dia a dia. Conheça um botão de
emergência portátil com viva voz e GPS, perfeito para
quem deseja mais proteção dentro e fora de casa.

AUTONOMIA E SEGURANÇA
AO SIMPLES TOQUE DE UM BOTÃO.

LIGUE 0800

775 0004 | telehelp.com.br

sados. “Temos muitos atletas e poucos profissionais. Estamos
com um projeto de lei estadual de incentivo ao esporte aprovado para manutenção das equipes de futsal e natação, além do
apoio da Magnus. Através desses projetos pretendemos abrir
novas turmas, mas isso só será viável se conseguirmos mais
empresas para colaborarem. Atualmente temos lista de espera
para que esses atletas tenham oportunidade de treinar com a
gente”, afirma Monteiro.
As próximas competições que a equipe irá participar são a
Liga Paulista de Futsal Down, prevista para o próximo mês de
agosto, o Campeonato Brasileiro, ainda sem data e o Torneio
Intercontinental no México, de 28 de setembro a 01 de outubro,
além de festivais e torneios ainda neste ano.
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Casal criará ONG focada em Síndrome de Down
Crédito Amanda Pinson
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“Minha Down é Up!”, por enquanto, é ainda um projeto na cidade de Guarulhos/SP,
mas em breve deve se transformar em
Organização Não Governamental (ONG).
O trabalho pode ser conhecido no portal –
www.minhadowneup.com.br – fruto
da experiência do casal Danieli Hernandes
Ferraz e Anderson Licarião Ferraz, pais de
Sophia. O nome nasceu de uma ideia de
Anderson, que pensa em escrever um livro
sobre a paternidade com esse título. “Desde
o início da vida da Sophia, no momento
em que foi possível, começamos com a
estimulação, e percebemos a importância
de todas as crianças serem estimuladas,
entendemos que quanto mais informação
as mães e familiares tiverem, melhor será o
desempenho de nossas crianças”, conta Danieli. Daí surgiu o portal, aberto em outubro
de 2016, criado para ajudar outras famílias.
A inspiração veio de um evento ocorrido
nos Estados Unidos, em que a fotógrafa
Julie Wilson desenvolveu um ensaio fotográfico com 12 crianças com a síndrome
(ela era tia de um bebê que não resistiu
às complicações e faleceu). Na primeira
grande promoção, o casal conseguiu três
fotógrafas voluntárias e, ao final do dia,
conseguiu reunir mais de 200 pessoas no
parque do Ibirapuera, em São Paulo/SP.
Já foram realizadas várias atividades,
como uma festa de final de ano, com Papai Noel e muitas atrações para as crianças.
Também houve um encontro nutricional
em janeiro deste ano para ensinar uma

alimentação adequada às crianças, ministrado por uma mãe nutricionista em
um espaço cultural em Guarulhos/SP.
Em março houve uma campanha de conscientização sobre a síndrome na Faculdade
Anhanguera de Guarulhos com a transmissão ininterrupta de um vídeo explicativo.
Para comemorar o Dia Internacional da
Síndrome de Down, em abril ocorreu a 1ª
Caminhada Down também em Guarulhos,
que reuniu em abril cerca de 1.500 pessoas. No mesmo mês foi feita distribuição
de ovos de Páscoa e um café da manhã
para 40 famílias.
Para o Dia das Mães, em maio, houve a
exposição “Minha Mãe é UP”, durante seis
semanas no Shopping Pátio Guarulhos, que
apresentou 110 fotos em branco e preto de mães que participaram dos eventos
realizados para mostrar a beleza delas e
de seus filhos. “Nesse tempo realizamos
várias oficinas totalmente gratuitas, como de
biscoitos, contação de histórias, dobraduras,
pinturas em telas e festa junina, todas gratuitas para todas as crianças interessadas
pois acreditamos que deve
haver inclusão total”, explica
Danieli.
Ainda em maio os alunos de Propaganda e Publicidade participaram do
evento “Down Experience”,
com três palestrantes, sendo que um casal com a

síndrome falou sobre sua experiência no
mercado de trabalho. Em julho, a exposição
de fotos foi montada no Shopping Penha,
na capital paulista, desta vez com 70 obras.
A página do face tem 3.476 seguidores
e mais de 100 mil visualizações. Criamos
um canal de YouTube e procuramos apoiadores para serem mais uma ferramenta em
favor das famílias”. O casal já conseguiu
também vários patrocinadores. Planos não
faltam: “Realizaremos a exposição ‘Meu Pai
é UP!’ nos shoppings Penha e Pátio Guarulhos, simultaneamente, em agosto e, em
08 de outubro, promoveremos uma corrida
infantil em Guarulhos em comemoração
ao Dia das Crianças e ao primeiro ano de
nossa existência. Esse evento será pago,
pois estamos arrecadando fundos para
montagem da ONG e também projetos
de alfabetização das crianças”, anuncia
Anderson. “Procuramos parceiros engenheiros, especialistas em inteligência
artificial, em jogos de celulares, médicos,
advogados. Nossa ideia
é incentivar, estimular
as crianças na primeira
infância, para que consigam ser alfabetizadas o
quanto antes. É intenção
constante promover a inclusão, trazer pessoas da
sociedade, crianças e famílias para conhecer esse
mundo maravilhoso, esse
mundo de amor”, finaliza.
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Escalar montanhas e fazer
trilhas pode ser para todos !

C

omo fazer turismo de aventura em uma cadeira de rodas?
O que parecia impossível começou a ser realidade através da criação do engenheiro
Guilherme Simões Cordeiro, que desenvolveu uma cadeira adaptada para essa
finalidade – a Julietti – e criou o projeto
“Montanha para Todos”, em homenagem
à sua mulher, Juliana Tozzi.
Os dois sempre foram apaixonados
pela vida ao ar livre: “Íamos todo fim
de semana e feriados, funcionava como
uma válvula de escape para o stress
diário pois eu trabalhava o dia todo e
ainda dava aulas à noite. Fazer trilhas,
subir montanhas e acampar era o que
eu mais gostava pois adorava um desafio diferente”, conta Juliana.
A história começou a mudar quando
ela engravidou do primeiro filho e foi diagnosticada com Degeneração Cerebelar Paraneoplásica, uma síndrome neurológica

extremamente rara que, no caso da Juliana, surgiu por conta do reaparecimento
de um câncer de mama. Benjamin nasceu
em 2015, mas Juliana já não podia mais
fazer o que tanto gostava.
“No começo fiquei bem triste, estava
grávida e não conseguíamos descobrir
exatamente o que eu tinha, foi um período
tão conturbado que acabei nem curtindo a
gravidez. Ficar com os movimentos comprometidos, parar de andar, escrever e

realizar atividades que eram rotineiras em
meu dia a dia foi bem difícil”, ela lembra.
“Mas com o nascimento do nosso filho
me apeguei a ele e ao esporte para me
adaptar à nova realidade e voltar a sorrir
como antes”.
O papel de Guilherme foi decisivo: ele
se empenhou para encontrar uma forma
de fazer com ela voltasse a participar dos
passeios e viagens que tanto gostava. Primeiro tentou pesquisar alguma coisa já

novidade

existente e até achou na Europa, mas não
era o pensava e o custo saía mais caro do
que o valor do carro deles. “Minha formação de engenheiro me ajudou e por ter
percorrido várias trilhas também já tinha
em mente os terrenos e obstáculos que
teria que vencer. Mas o que realmente fez
com que a “Julietti” saísse do papel foi mi-

nha determinação em querer proporcionar
à minha esposa que ela retornasse para
a montanha e ter encontrado um amigo
que me ajudou a construir”, conta.
A primeira demorou seis meses para
ficar pronta por conta dos inúmeros tratamentos que ela enfrentava e pelo fato dele
trabalhar e só poder desenvolver a ideia

durante algumas noites. Somando tudo,
foram cerca de 10 dias corridos. A estreia foi
em um dia especial: 12 de junho de 2016,
Dia dos Namorados, no Parque Nacional do
Itatiaia, Rio de Janeiro. “Entreguei a Julietti
à meia noite e meia do dia 11 e às 5h da
manhã estávamos no carro indo para o
parque. No primeiro teste conseguimos
chegar até à base do maciço das Prateleiras,
o que foi um grande marco em nossas
vidas”, lembra Guilherme.
O projeto “Montanha para Todos” nasceu nesse mesmo dia quando, ao pararem
em um bar que frequentavam, foram incentivados pelos amigos. Guilherme criou
uma página no Facebook e colocou uma
foto. As visualizações foram imediatas e
a ideia é criar uma ONG onde querem
buscar inclusão não só nos esportes de
montanha, mas em projetos para outras
atividades outdoor e esportes radicais. Já
estão ministrando palestras e preparando
outras novidades que serão divulgadas
em breve.
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na nossa vida vai se encaixando, acreditamos que é só questão de tempo e as
pessoas vão aparecer”, acredita Guilherme.

E como está Juliana, a
inspiradora do projeto ?

Até agora já foram construídas 11 “Juliettis” que estão espalhadas por Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso.
A relação completa e o caminho para usar
o equipamento estão no site. Elas ficam
aos cuidados de associações ou entidades.
“Temos uma meta de chegar a mais
de mil cadeiras, por isso começamos a
numeração da primeira cadeira com três
zeros na frente do número 1 (0001). É
uma meta bem audaciosa mas temos
certeza que o Bem vai se encarregar de
dar continuidade”, anuncia Guilherme.
“Todo mundo quando vê a Julietti em
funcionamento quer ajudar de alguma
forma, é uma verdadeira criadora de amigos e de sorrisos”, ele garante. Quanto
à obtenção de patrocínio e campanhas
para arrecadar recursos e espalhar mais
cadeiras ele considera que não é tão fácil
como gostaria. “Por ser um projeto tão
recente temos bastante confiança que os
apoios e patrocínios só tendem a crescer
no futuro”, considera.
No momento, estão trabalhando para
cadastrar um banco de voluntários, o
que pode ser feito pelo site, e buscando
parceiro para desenvolver um aplicativo
para que quando o cadeirante for viajar
ele possa acessar para saber onde tem
a “Julietti”, reservando data e disparando
e-mails para os voluntários da região que
poderão ajudar no passeio. “Acreditamos
que o Montanha para Todos não vai ser

apenas um entregador de cadeiras, mas
sim um fazedor de amigos e criador de
experiências para todos os envolvidos na
atividade, onde a deficiência será apenas
mais um detalhe, como a cor de roupa”,
afirma Guilherme.
Planos não faltam ao casal. Em janeiro
de 2018 pretendem começar uma viagem
de volta ao mundo, antigo projeto adiado
por causa da doença de Juliana. A ideia é
deixar uma “Julietti” em cada estado brasileiro e nos países que passarem. Querem
viajar por cinco anos: 12 meses pelo Brasil,
12 na América do Sul, Central e do Norte
(do Ushuaia até o Alaska), 12 na Europa, 12 na África e 12 na Ásia. “Sabemos
que não será fácil, pois ainda não temos
patrocínio para fabricar essas quase 100
cadeiras, mas da mesma forma que tudo

“Me sinto mais adaptada à nova realidade, mas junto com meu marido buscamos
diariamente melhorar minha qualidade de
vida para que eu retorne a fazer as coisas
sozinha e estamos sempre em busca de
tratamentos ou estudos relacionados à
minha deficiência. Pensei que nunca mais
poderia voltar a fazer o que eu gostava,
mas meu marido e a ‘Julietti’ me proporcionaram o retorno ao esporte. Agora,
junto com nosso filho Benjamin e o nosso
projeto, iremos mais longe, levando essa
ideia para que mais pessoas possam ingressar no esporte e isso me motiva cada
dia mais”, finaliza.
O projeto também pode ser acompanhado em facebook e Instagram e no
Youtube Montanha para Todos.

VENDA DIRETA PCD NISSAN É NA
ITAVEMA JAPAN
VERSA SV 1.6 CVT 17/18

KICKS S DIRECT CVT 17/18
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A PARTIR DE R$ 53.082,35
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Barra Funda Av. Rudge, 485
Vila Leopoldina Av. Dr. Gastão Vidigal, 2.571

WhatsApp 11
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99496-7144

www.itavemajapan.com.br

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Fotos meramente ilustrativas. Nissan Kicks S Direct CVT 17/18 a partir de R$ 53.082,35. Nissan Versa SV 1.6 CVT 17/18 a partir de R$ 42.449,64. Taxa a partir de
0,59% a.m. é válida apenas para Nissan Versa anunciado, consulte condições em uma de nossas concessionária. Ofertas válidas até 30/08/17 ou enquanto durarem
o estoque. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

www.itavem a.com .br
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GUARULHOS: Km 223,5 Via Dutra, sentido SP
IPIRANGA: Av. Arno, 180 (paralela a Av. do Estado)
VL LEOPOLDINA: Av. Dr. Gastão Vidigal, 2.571
INDIANÓPOLIS: Av. Moreira Guimarães, 367
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11 2065-0200
11 3647-1600
11 5054-5300

BUTANTÃ: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 512
TAUBATÉ: Av. Nove de Julho, 155 - Centro
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www.itavemafrance.com.br

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.
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Fotos meramente ilustrativas. Consulte documentação necessária e desconto para cada categoria: Sandero Stepway 1.6 Easy – 17/18 a partir de R$ 48.490,00. Condições válidas até dia
31/08/2017. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

www.itavem a.com .br

24

trabalho

Luta por direitos demora 7 anos !
Mas justiça manda Metrô de São Paulo reintegrar funcionário.

E

m janeiro de 2010, Rubens
Ascencio estava muito confiante ao começar um novo
trabalho como operador de
trem do Metrô paulistano.
Com sequela de poliomielite considerada
moderada no membro inferior esquerdo,
a alegria durou pouco: em junho ele foi
dispensado do serviço porque uma equipe
multidisciplinar considerou que ele “não
estava apto para exercer a função”.
“Eu só chorava e não dormia, fiquei muito abalado psicologicamente. É muito constrangedor, aos 47 anos, com família para
cuidar, sair do seu emprego para ocupar um cargo e acabar ficando
desempregado”, lembra Ascencio. Muitas pessoas, até por desconhecimento, acabam não acionando a Justiça nesses casos ou
desistem de continuar a ação, faltando em audiências ou perícias.
“O trabalhador já perdeu o emprego e, muitas vezes, com medo de
ouvir um ‘não’, prefere abandonar a causa. As pessoas com deficiência precisam buscar ajuda técnica de profissionais especializados
na área”, explica o advogado.
Ascencio contratou o advogado trabalhista Fernando Rissi, do
escritório Freitas Rissi Advogados, que ganhou a causa depois de 7
anos. Além de conquistar o direito à reintegração, Ascencio receberá
todos os salários retroativos do tempo em que ficou afastado, de
2010 até maio de 2017, quando foi reintegrado ao Metrô.
O caminho para fazer valer os direitos nem sempre é fácil.
“Perdemos o processo em primeira e em segunda instância”, conta
Rissi. “Houve recurso para o Tribunal Superior do Trabalho (TST) que
aceitou nossa tese e determinou o retorno dos autos para o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo proferir novo exame do
recurso ordinário do reclamante, a fim de que apreciasse a questão relativa às ‘ajudas técnicas’ previstas no artigo 19 do Decreto
3.298/99”, completa o advogado.
Essas “ajudas técnicas” são elementos que permitem compensar
uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais
das pessoas com deficiência, permitindo que elas superem as
barreiras da comunicação e da mobilidade, possibilitando a plena
inclusão social.
O próprio decreto lista quais são elas: próteses auditivas, visuais e
físicas; órteses que favoreçam a adequação funcional; equipamentos
e elementos necessários à terapia e reabilitação; equipamentos,
maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou
adaptados; elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal
necessários para facilitar a autonomia e a segurança; elementos
especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização;

equipamentos e material pedagógico especial para educação, capacitação e recreação; adaptações ambientais e outras que
garantam o acesso, a melhoria funcional
e a autonomia pessoal; e bolsas coletoras
para os portadores de ostomia.
Normalmente, os Tribunais Superiores
somente julgam questões de violação à
Lei Federal e à Constituição e Decreto não
é lei. Neste caso específico, o TST aceitou
o argumento de que o TRT não observou
o determinado no decreto. No final do processo foi reconhecido
que a equipe multidisciplinar do Metrô deveria ter concedido as
chamadas “ajudas técnicas” para que o operador desenvolvesse sua
função. O Metrô ainda recorreu ao TST mas perdeu, não cabendo
mais recursos.
O advogado analisa o desempenho do Judiciário nos julgamentos
de casos envolvendo pessoas com deficiência: “Salvo raras exceções,
e nessa raridade existem julgamentos dignos da mais alta admiração, a nossa Justiça, por diversos fatores, que fogem da capacidade
humana dos nossos juízes, trata muitas vezes esses casos de forma
massificada, utilizando-se do auxílio de peritos que não dominam
todo o contexto da real e individual necessidade da pessoa com
deficiência e o local da execução do trabalho”.
A tese principal foi de que é discriminatória a dispensa de empregado com deficiência sem a concessão de ajudas técnicas avaliadas
por equipe multiprofissional para garantir a plena inclusão social. A
principal barreira jurídica vencida foi a tese de que o empregador pode
realizar a dispensa do empregado sem justa causa de forma imotivada.
“A dispensa desmotivada é uma causa eficiente do término
contratual consistente no exercício lícito da vontade empresarial”,
comenta Rissi. Na época da propositura da reclamação trabalhista
não existia ainda o entendimento de ser obrigatória a motivação da
dispensa unilateral de empregado de empresa pública. A motivação
da dispensa somente se consolidou em 2013, quando o Supremo
Tribunal Federal, por meio de repercussão geral julgou o Recurso
Extraordinário Nº 589.998, determinando a obrigação da motivação
da dispensa de empregado público.
O advogado explica que a Lei Nº 7853/89, que dispõe sobre o
apoio às pessoas com deficiência, demorou exatos 10 anos para
ser regulamentada, por meio do decreto Nº 3298/99. “Até hoje
ela não é observada pelas empresas e muito pouco comentada no
meio jurídico, perpetuando a humilhação e o constrangimento desnecessário daqueles que possuem o direito de serem plenamente
incluídos na sociedade, não por compaixão, mas pelo simples fato
de terem o direito”, conclui.

por Adriano Bandini

empregabilidade

O teletrabalho presente na reforma trabalhista

O

texto da reforma trabalhista aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Michel
Temer, em 13 de julho, traz em seu capítulo II referência ao TELETRABALHO. O art. 75, parágrafos de
A até E, tratam do tema, discutido há muitos anos
no Brasil. Acreditamos ser uma ótima possibilidade para ampliar
soluções de mobilidade urbana e também as oportunidades de
trabalho para pessoas com mobilidade reduzida.
Muitas empresas no Brasil já praticam o teletrabalho de forma
tímida. Segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT), em 2014 eram 12 milhões de teletrabalhadores. O motivo de muitas empresas ainda não ampliarem para
seus funcionários essa modalidade é a insegurança jurídica que a
legislação brasileira criava.
Por não termos até o momento uma regulamentação clara
sobre o teletrabalho, os riscos associados ao controle de jornada,
acidentes de trabalho, ergonomia, gestão à distância, segurança
de que o executor de uma determinada atividade é mesmo o
funcionário registrado entre outros, afastam os empresários.
Em 2015, uma pesquisa sobre Mobilidade Urbana realizada pelo
IBOPE Inteligência em parceria com a Rede Nossa São Paulo e a
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FECOMERCIOSP) constatou que, pelo menos 48 %
dos paulistanos, gastam cerca de duas horas por dia no trânsito
para realizar suas atividades diárias como, por exemplo, trabalhar,
estudar, ir ao supermercado, entre outros.
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Paulistanos-gastam-em-media-2h38min-no-transito-para-realizar-suas-atividades-diarias.aspx
Para as pessoas com deficiência, duas horas “em trânsito”, em
condições com pouca ou nenhuma acessibilidade, se tornam um
fator de stress e agravamento de suas deficiências, em muitos

casos. Não são apenas as pessoas com deficiência física, mas
também as com deficiências visuais e intelectuais, por exemplo, que
sofrem com a falta de estrutura acessível e segura no deslocamento.
Com mais segurança jurídica, muitas empresas poderão aplicar
essa modalidade de trabalho para todos os funcionários (com e
sem deficiência), permitindo assim que as com deficiência tenham
novas e melhores condições de usarem seus potenciais laborais.
Enquanto esse caminho acontece, vale que cada um se aprimore no uso de tecnologias facilitando sua empregabilidade no futuro
próximo. Também é importante que cobrem dos vereadores e
prefeitos de suas cidades a ampliação da qualidade da infraestrutura
para banda larga, tornando-a mais barata, com mais velocidade e
estabilidade e assim, acessível a todos.
Escreva para nós!

Excelência no atendimento a
entidades do Terceiro Setor
O escritório contábil A2 Office é
especializado no atendimento a
entidades sem fins lucrativos, formada
por profissionais das áreas contábil,
jurídica, fiscal e de recursos humanos.
Com estrutura completa e enfoque
multidisciplinar, a A2 Office lhe oferece
vários serviços, colocando à sua
disposição avançadas plataformas
online para facilitar a obtenção e
cumprimento de contratos, convênios
e outras licitações.

Orientamos projetos em todo o
território nacional por meio de reuniões
via internet e dispomos ainda de
parceiros em diversos segmentos para
suporte às principais necessidades e
solução de problemas.
Rua Apucarana, 759 • Tatuapé
CEP 03311-000 • São Paulo • Brasil
PABX (11) 2095-2088
contador@a2office.com.br
w w w.a2office.com.br
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direito

por Ronilson Silva

Nova lei isenta pessoas com
deficiência “não condutoras” do
pagamento do IPVA em São Paulo

E

ntrou em vigor no Estado de São Paulo no último dia 18
de julho último, a famosa Lei de Isenção de IPVA para as
pessoas com Deficiência NÃO CONDUTORAS de veículos
automotores (Lei Nº 16.498/17). Mas, aí já surgem as
dúvidas: quem, de fato terá direito a esta Isenção ?
Assim que surgiram as primeiras notícias nos meios de comunicação e através das redes sociais, que o Governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin havia sancionado a respectiva lei,
surgiram vários comentários e dúvidas de quem de fato teria direito
a este benefício. Então, vamos lá:
Assim como a Lei Nº 8.213/91 que Dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, ficou apelidada de “Lei de Cotas”,
por reservar vagas de empregos a pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários, esta lei que isenta pessoas
com deficiência NÃO CONDUTORAS de veículos automotores do
pagamento de IPVA, não diz respeito exclusivamente a este assunto,
pois ela trata especificamente do Processo Administrativo Tributário
(alterações à Lei Nº 13.457/09) e estabelece tratamento tributário
do IPVA - Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (Altera
a Lei Nº 13.296/08) e institui o PPD-Programa de Parcelamento
de Débitos.
Mas, de grande relevância e importância em tempos de crise e
principalmente as pessoas com deficiência que a muitos anos se
socorriam a justiça para obter este direito, ficaram bem atentos a
esse assunto e já a apelidaram a lei como: “Lei de Isenção de IPVA
para PcD NÃO CONDUTOR de veículo”. Então, quem de fato tem
esse direito e quais as deficiências se encaixam nesta nova norma
jurídica no Estado de São Paulo ?
Já no Capítulo II da respectiva Lei Nº 16.498/17 de que trata do
IPVA nos traz a seguinte redação:
I - o inciso III do artigo 13:
“III - de um único veículo, de propriedade de pessoa
com deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
ou autista;” (NR);
Em tese, terão direito ao benefício todas as pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e os autistas.
Lembrando que os procedimentos para isenção do IPVA às pessoas
com deficiência NÃO CONDUTORAS seguirão os mesmos princípios
que se utilizam para as isenções do IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados (Lei Nº 8.989/95), bem como a Isenção do ICMS
através da Portaria CAT 18, de 21/02/2013 da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo que determina quem são as pessoas com
deficiência que terão direito à isenção deste imposto. Veio então
os questionamentos se as pessoas com deficiência auditiva teriam
direito a tal benefício. Bem, segundo a lei em vigor, não. Mas no
meio jurídico por não se tratar de ciência exata, sempre poderemos
nos socorrer da interpretação da lei quando houver dúvidas e o
melhor caminho é um processo judicial ainda que se prolongue e
se arraste alguns anos, o que não poderemos jamais é nos calar
perante as injustiças.

Quanto a definição de “pessoa com Deficiência”, o mesmo se
aplica a definição da redação da Lei Nº 13.146/2015, ou seja, a
LBI - Lei Brasileira de Inclusão, que em seu artigo 2º define que
“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas”.
Assim, o que fica bem claro perante a nova determinação legal
quando o assunto é isenção do IPVA é que as pessoas com deficiência não condutoras de veículos automotores é que este veículo
ao qual se pleiteará a referida isenção, deverá estar cadastrado nos
órgãos de trânsito em nome da pessoa com deficiência ou seu
curador, em se tratando de pessoas com deficiência interdito.
Em se tratando de direito à isenção do IPVA - Imposto sobre
Propriedade de Veículo Automotor a pessoa com deficiência NÃO
CONDUTORA, vale destacar que, ainda que o beneficiário da lei
tenha mais de um veículo em seu nome e propriedade, o mesmo
deverá optar por apenas um veículo com direito a isenção, conforme
determina o Inciso III, do artigo 13 da referida lei. E poderão solicitar
a isenção do IPVA para pessoas com deficiência NÃO CONDUTORAS
de seus veículos novos e usados, desde que os valores da isenção
a que se refere a lei não ultrapasse a isenção do ICMS – Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, nas saídas
destinadas a pessoas com deficiência, ou seja, o valor da isenção
não poderá ser superior ao desconto relativo na aquisição do veículo
novo. Ou seja, hoje estipulado em R$ 70 mil. E no caso do veículo
usado não poderá ser superior ao previsto no convênio mencionado
nos casos de veículos novos.
Esperamos que com a nova legislação em vigor para as pessoas
com deficiência NÃO CONDUTORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
no Estado de São Paulo, possa ser um precursor para que outros
Estados de nossa Federação façam o mesmo e reconheçam esta
necessidade de isentar estas pessoas e suas respectivas famílias
que já encontram em seu dia a dia a grande dificuldade nos transportes públicos.
Vale destacar que, nos Estados da Federação do Brasil que ainda
não possuem esta referida isenção do IPVA para as PcD não condutoras de veículo automotor, poderão solicitar este benefício através
da justiça por entendermos que é possível haver entendimento
jurídico favorável a elas.
Ronilson Silva
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educação

Projeto desenvolve livros
didáticos inclusivos

A

adaptação de livros didáticos tradicionais para estudantes cegos, surdos, com
deficiência intelectual e autismo está sendo feita por
pesquisadores do Observatório de Educação Especial e Inclusão Escolar (ObEE)
da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ). O primeiro resultado
deve ser apresentado em agosto, o mais
tardar em setembro.
A proposta começou a tomar forma
em 2015, quando o movimento Down
reuniu especialistas nacionais e internacionais da área com apoio financeiro
do UNICEF para construir um protocolo
de acessibilidade no desenho universal
para livros didáticos. “Analisamos a lista
dos livros mais usados pelo Programa
Nacional do Livro Didático, escolhemos
o mais indicado e selecionamos parte
do conteúdo que foi revisto para que
pudesse se tornar o mais acessível possível em termos de linguagem e forma”,
conta Marcia Denise Pletsch, professora
Associada do Departamento Educação

e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Educação, contextos
Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEDUC/UFRRJ).
Os especialistas trabalham com a proposta do desenho universal aplicado à
aprendizagem. “Nesse sentido, o livro,
entre muitas outras características, precisa apresentar-se de forma diversificada
e acessível para atender as diferentes
possibilidades de interação dos sujeitos
com o livro, sempre mediados pelo docente”, explica a professora.
De acordo com a especialista, após
a aplicação no campo haverá uma série
de estudos internos para avaliar o resultado. A partir disso, serão realizadas
audiências publicas com profissionais
especialistas da área e com os próprios
sujeitos com alguma deficiência. “A ideia
é validarmos ou revisarmos o protocolo
para que este seja acessível e possa ser
empregado na produção de livros didáticos, literatura e outros na perspectiva
do desenho universal da aprendizagem”.
A professora acredita que o projeto,

Crédito: Izadora Souza
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a partir do momento que for aplicado e
validado, poderá contribuir para o processo inclusivo, pois oferecerá um recurso didático importante para os professores. “Vale lembrar que o livro didático
é o recurso mais usado no Brasil e em
grande parte dos países. Nesse sentido,
contribuirá com as ações pedagógicas a
serem desenvolvidas em sala de aula,

educação
Divulgação ObEE UFRRJ

pois oferecerá ao professor recursos
para garantir a participação dos alunos
com alguma deficiência, por exemplo,
o aluno surdo terá o livro em formato
bilíngue e o professor poderá explorar
essa possibilidade”, considera Marcia.

Educação inclusiva
O Observatório foi criado em 2009
e realiza pesquisas e atividades de extensão envolvendo, sobretudo, os processos de escolarização de alunos com
deficiências, em especial com deficiência
intelectual e múltipla, sempre focando a
perspectiva da inclusão escolar e os processos/recursos didáticos e mediações
pedagógicas necessárias.
“Nesse sentido, temos nos preocupado em qualificar professores. Para tal,
oferecemos um conjunto de formações
para professores da região da Baixada
Fluminense e do Rio de Janeiro como
um todo. A ideia é envolver os profes-
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sores de forma que produzam conhecimentos sobre as possibilidades e caminhos a serem construídos para efetivar
a inclusão escolar, mas acima de tudo,
garantir a aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos”, explica Márcia.
O ObEE se consolidou a partir de investimentos públicos que priorizaram pes-

quisas, articulando profissionais da universidade com a Educação Básica, possibilitando o desenvolvimento de pesquisas
aplicadas nas escolas com a participação
de gestores municipais, professores, alunos e até mesmo familiares para que fosse
possível ter um retrato real dos desafios
enfrentados por todos no cotidiano.

educação
Investimentos nesse tipo de pesquisa
não apenas contribuem com o avanço
teórico e metodológico na área, mas
possibilitam pensar e planejar políticas
públicas educacionais, assim como promovem a aplicação social do conhecimento produzido nas universidades. “Fazer pesquisa aplicada em qualquer área,
mas, aqui falo do campo educacional, em
particular da área de Educação Especial,
têm sido um desafio”, afirma a professora.
“Os cortes dos recursos financeiros para
desenvolvermos projetos dessa natureza
têm sido muito prejudiciais. Entendo que
retrocedemos duas décadas em pouco
menos de dois anos no que diz respeito
ao avanço científico. Sem ciência e pesquisas não teremos um país desenvolvido e autônomo em termos educacionais
e tecnológicos. Não investir na pesquisa
e educação é negar ao país um futuro
melhor”, analisa Márcia.
Em termos específicos da educação
inclusiva, a professora considera que as
políticas avançaram muito, sobretudo,
no período de 2003 a 2014, com inúmeros programas e diretrizes políticas
que garantem direitos educacionais para
a população alvo da Educação Especial.
“Garantir a aprendizagem de toda essa
diversidade agora é o nosso desafio,
pois as condições em que grande parte
dos professores das escolas atuam nem
sempre são favoráveis para atender de
forma qualificada a diversidade presente na escola. Temos escolas com infraestrutura ruim, sem recursos didáticos,
com turmas com muitos alunos. A carga
horária da maioria dos professores é
elevada, com pouco tempo para planejar
e elaborar propostas mais diversificadas,
além de currículos pouco flexíveis. Acima
de tudo, enquanto não valorizarmos o
trabalho docente com salários de fato
dignos da profissão e com melhores
condições de trabalho enfrentaremos
problemas não apenas com a educação
inclusiva, mas com a educação como um
todo, pois a inclusão não pode ser vista
à parte, ela integra o processo educacional”, finaliza a professora.

Divulgação ObEE UFRRJ
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Dicionário de Libras tem nova edição
O lançamento é da Editora da Universidade
de São Paulo (EDUSP). “Dicionário da Língua
Brasileira de Sinais – Libras em suas mãos” foi
editado em três volumes e registra cerca de
13.400 sinais, com ênfase nas áreas de medicina, geografia e tecnologia da informação,
a partir de informações coletadas de surdos
que usam Libras como único e exclusivo
meio de comunicação. Os sinais ganharam
entradas lexicais individuais, com verbetes
correspondentes ao sinal em português e
inglês, definição do significado do sinal e
dos verbetes, ilustrações e descrição detalhada da forma do
sinal, além de exemplos ilustrativos do uso apropriado do verbete.
A publicação traz a soletração digital em Libras por meio da fonte Capovilla-Raphael, permitindo que uma criança surda possa analisar a composição das
palavras escritas e convertê-las para letras em formas de mão. Há também
o registro de sinais diferentes utilizados em diversos Estados e um mesmo
sinal que pode ser usado em várias localidades. “Os surdos têm se tornado
cada vez mais afluentes, influentes, especializados e cultos”, diz Fernando
Capovilla, coordenador e orientador do programa de pesquisa lexicográfica
em Libras e coautor do dicionário, junto com Walkiria D. Raphael, Janice
G. Temoteo e Antonielle C. Martins, todos pesquisadores do Instituto de
Psicologia da USP.
Desde 2005, a Libras passou a ser inserida como disciplina curricular
obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do
magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia.
O Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental (Lance) do
Instituto de Psicologia (IP) da USP mantém pesquisas sobre o tema desde
1994. O dicionário pode ser adquirido na loja virtual da Editora da USP:
www.edusp.com.br.
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competição

Equoterapia estimula cavaleiros
para competições esportivas

O

s centros de equoterapia são conhecidos por
melhorar a autoestima,
coordenação motora, segurança e sensibilidade
dos praticantes, além de trazer benefícios
para postura, tônus muscular e equilíbrio,
proporcionando visível evolução na parte
cognitiva e psicológica de pessoas com
deficiência. Alguns desses cavaleiros participam de provas equestres e os resultados
têm sido muitos satisfatórios.
A disputa da Prova dos Três Tambores
Paraesportivo, no último mês de junho,
durante a 4ª Super Semana do Tambor
2017, em Porto Feliz/SP, por exemplo,
contou com cinco centros de equoterapia brasileiros e uma equipe panamenha. A prova visa à inclusão social dos
participantes, que possuem diferentes
graus de deficiência e entram em pista
com o auxílio de instrutores e apoio
nas laterais.
O primeiro lugar ficou com a praticante do Texas Ranch, associação fundada
em 2009 na região de Itapecerica da

Serra/SP. Caroline Vieira tem 25 anos e
nasceu com Microftalmia que a deixou
sem visão no olho esquerdo. Também
tem cardiopatia e dislexia. Está há um
ano na equoterapia e já ganhou prêmios também em provas de salto. De
acordo com a mãe dela, Neide Vieira
Pinto da Cruz, Carol está mais centrada,
feliz, adulta e responsável desde que
começou a praticar. “Mãe, não acredito
que consegui o primeiro lugar !”, comemorou na primeira vez que competiu na
modalidade Três Tambores.

Competições
A competição dos Três Tambores segue as mesmas regras da modalidade
não inclusiva. O vencedor é aquele que
consegue contornar os tambores em um
percurso preestabelecido no menor tempo possível. A velocidade e o entrosamento com o animal são fundamentais
para a boa apresentação.
Elizabeth Melani, fundadora e responsável pelo Texas Ranch, apoia a
participação dos alunos de equoterapia

competição
em competições: “O principal
objetivo é juntarmos forças para
continuarmos desenvolvendo
na vida dessas pessoas um trabalho voltado para a inclusão,
propiciar novas experiências
sociais e despertar habilidades
e aptidões voltadas ao esporte”,
afirma.
Ela acredita que os praticantes de equoterapia podem participar de outros tipos de provas, contanto que haja uma boa
base de equitação. “Qualquer
modalidade equestre pode ser
praticada por esse público, desde que devidamente adaptado
às peculiaridades dessa atividade. Podemos citar a equitação
de trabalho, adestramento, rédeas, entre muitas outras”, diz
a responsável.
A fundadora do Texas Ranch
afirma que busca atualmente
parcerias com outros centros de
equoterapia e apoio das empresas privadas que permitiriam a
diminuição dos custos com os
competidores nesses torneios,
já que é uma associação sem
fins lucrativos.
Outro que está entusiasmado com a participação dos
praticantes de equoterapia em
provas esportivas é Abelardo
Peixoto, presidente da NBHA
Brazil – National Barrel Horse
Association, uma associação
voltada ao fomento da modalidade de Três Tambores. Em
2016, quando era diretor executivo da entidade, ele ajudou
a formatar a competição de Três
Tambores Paraesportivo, que se
tornou uma nova categoria com
regulamento próprio e com divisões de patologia e lesões.
“Uma das maiores satisfações da minha vida profissional
é ver que todos podem praticar
o esporte equestre dentro das
suas limitações e junto com

toda diretoria da NBHA Brazil e todos os
centros de equoterapia desenvolver um
trabalho de inclusão social mostra que estamos no caminho certo”, afirma Peixoto.
A NBHA Brazil já prepara o 1º Campeonato de Três Tambores Paraesportivo, que
será dividido em quatro etapas. O evento
terá regulamento próprio e todas as etapas
serão realizadas em locais com condições
para receber os praticantes. A primeira pro-

va será em 27 de agosto, na Hípica Manège
Alphaville, em Santana do Parnaíba/SP. “Esperamos que outros centros de equoterapia
abracem a ideia e entendam a proposta”,
completa o presidente.
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A

8ª edição do Mundial de
Atletismo Paralímpico foi
disputada de 14 a 23 de
julho último, no Estádio
Olímpico de Londres. O
Brasil foi representado por uma equipe
de 25 atletas e conquistou 21 medalhas:
8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze,
obtendo a nona classificação geral. A
China teve o melhor resultado, com 65
medalhas (30 de ouro), seguida pelos
Estados Unidos, com 59 medalhas (20
de ouro) e pela Grã-Bretanha, que subiu
39 vezes ao pódio (18 de ouro).
Participaram do torneio cerca de
1.300 atletas, de 85 países, que disputaram 202 medalhas. Em 2015, em
Doha, no Catar, o Brasil havia levado 40
atletas e ficado com a sétima colocação
no quadro geral do evento, sendo oito
medalhas de ouro, 14 de prata e 13
de bronze.
“O balanço que fazemos da participação brasileira é bastante positivo. Foi
uma performance extremamente importante e nos mostrou que estamos no
caminho certo, porque visamos sobretudo à melhor participação possível em
Tóquio 2020. Estou bastante satisfeito e

vejo que, em algumas situações, nós já
vemos evolução e, em outras, diagnosticamos ações necessárias para o desenvolvimento da
modalidade”, disse
Mizael Conrado,
presidente do Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB).
Dos convocados, 24 atletas foram

finalistas em pelo menos uma prova.
Vale destacar o desempenho de atletas
jovens: Petrúcio Ferreira, de 20 anos,
levou duas medalhas de ouro; Mateus
Evangelista, de 23, uma de ouro e duas
de prata e Daniel Martins, de 21, uma
de ouro. Atletas mais experientes, como
Yohansson Nascimento, 29, e Alessandro Rodrigo, 32, mantiveram-se entre os
destaques. De acordo com o presidente
do CPB, foi estabelecida uma estratégia
diferente para o início do ciclo que culminará com os jogos paralímpicos de
Tóquio, em 2020:
“Criamos índices extremamente fortes e desafiadores e todos os atletas que
vieram a Londres tinham, ao menos, a
terceira marca do ranking mundial, o
que os colocava em posição de ganhar
medalhas”.
Outro ponto positivo da participação
brasileira, segundo os responsáveis, foi
a manutenção dos bons resultados nas
provas de campo. Mesmo com a aposentadoria de ícones como a bicampeã
paralímpica Shirlene Coelho, o Brasil
conseguiu sete medalhas nessas disciplinas, sendo quatro ouros, duas pratas
e um bronze.
Crédito Daniel Zappe MPIX CPB

Crédito Daniel Zappe MPIX CPB

Brasil fica na 9ª colocação
no Mundial de Atletismo

Crédito Daniel Zappe MPIX CPB

esporte
Jogos universitários reúnem atletas em São Paulo/SP

Medalhas conquistadas
Ouro
Mateus Evangelista - 100m, classe T36
Petrúcio Ferreira - 100m, classe T47
Petrúcio Ferreira - 200m, classe T47
Daniel Tavares – 400m, classe T20
Alessandro Silva - Lançamento de disco, classe F11
André Rocha - Lançamento de disco, classe F52
Thiago Paulino - Lançamento de disco, classe F57
Thiago Paulino - Arremesso de peso, classe F57
Prata
Yohansson Nascimento - 100m, classe T47
Yohansson Nascimento - 200m, classe T47
Mateus Evangelista - 200m, classe T37
Mateus Evangelista - Salto em distância, classe T37
Jonas Licurgo - Lançamento de dardo, classe F55
Rodrigo Parreira - Salto em distância, classe T36
Izabela Campos - Lançamento de dardo, classe F11
Bronze
Rodrigo Parreira - 100m, classe T36
Rodrigo Parreira - 200m, classe T36
Edson Pinheiro - 100m, classe T38
Fábio Bordignon - 200m, classe T35
Ricardo Costa - Salto em distância, classe T11
Izabela Campos - Lançamento de disco, classe F11

Cerca de 200 participantes estiveram presentes nos Jogos Paralímpicos Universitários, realizados em junho no Centro de Treinamento
Paralímpico, na capital paulista. Participaram representantes de 20
estados e do Distrito Federal. A Fundação de Ensino Superior de
Bragança (SP) foi a equipe vitoriosa no masculino e a Faculdade
Clube Náutico Mogiano, no feminino.
Esta foi a segunda edição dos jogos e marcou a estreia do badminton em eventos organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB). A modalidade faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos
de Tóquio, em 2020, e deve estar presente nas próximas edições
dos Universitários.
Os Jogos 2017 registraram resultados importantes para o paradesporto brasileiro, como o recorde das Américas superado em 29/07, no
lançamento de dardo F12, marca de Brendow Moura, com 44,95m.
Outro resultado de destaque foi o de Camila Oliveira, nadadora que
levou duas medalhas de ouro.
Durante os jogos, em 27 de julho, o governador Geraldo Alckmin
anunciou o chamamento público para a gestão do Centro de Treinamento, com prazo de 5 anos, e que é considerado um dos cinco
principais pontos mundiais no setor. O CT também se tornou o primeiro equipamento do governo a receber o Selo de Acessibilidade
pela excelência de suas adequações arquitetônicas, ao atender todas
as normas de acessibilidade, em uma iniciativa da Prefeitura de São
Paulo, por meio da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA),
ligada à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.
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por Adriana Buzelin

Academia X Deficiência Física

É

inegável que fazer exercícios
é fundamental para a reabilitação física e psicológica de
quem tem limitações físicas.
Fazer musculação melhora
a consciência corporal, ajuda na postura, fortalece os membros superiores e
inferiores - para quem tem preservado
alguns movimentos - e melhora muito a
estabilidade do tronco, além de ajudar a
prevenir lesões.
Em Belo Horizonte/MG, ao contrário
de outras grandes capitais, ainda faltam academias que adaptem aparelhos
para pessoas com deficiência. Pode-se
perceber desde a ausência de equipamentos até a falta de contratação de
profissionais capacitados para atender
os alunos com limitações, porém não
foi esta falta de acessibilidade que impediu a aficionada por musculação Mirian Barsanti de frequentar academias.
Para Mirian, paraplégica apaixonada
por esportes, principalmente natação
e musculação, esportes estes que ela
já fazia antes de se acidentar, voltar a
frequentar academias é mais do que
se exercitar, é reencontrar sua paixão
por um ambiente que faz bem física e
psicologicamente. “Sempre fui nadadora. Dos cinco anos aos 15 anos nadava
duas vezes ao dia e tinha preparação
física assistida pelo professor Thibau
três vezes por semana fazendo musculação“, diz Mirian.
Em suas idas à academia de ginástica, Mirian Barsanti, atualmente, junto
com a fisioterapia, paga seu “personal
trainer” duas vezes por semana para
não correr riscos de lesões sérias que
ocorrem sem um profissional preparado, seja um técnico ou um fisioterapeuta, para lidar com a sobrecarga de peso
e exercícios aeróbicos mal administrados, por isso é sempre importante uma
avaliação médica criteriosa. Mas como
o custo de manter um personal diariamente é alto, nos demais dias conta

Acervo pessoal de Mirian Barsanti
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com o apoio de técnicos que seguem
o treino planejado por ele.
Neste ambiente de corpos perfeitos
e culto à beleza, pode parecer estranho
uma pessoa com deficiência se sentir
confortável e foi quebrando preconceitos que Mirian encarou, com conselhos de fisioterapeutas e professores de
educação física, a volta para academia.
Apesar desses espaços ainda não
estarem preparados para pessoas com
deficiência, existem profissionais que
adaptam os treinos com dedicação, profissionalismo e muito carinho. É este
respeito às diferenças que fortalece a
vontade e faz com que cada dia mais
pessoas com deficiência procurem uma
academia de ginástica.
Adriana Buzelin
cursou relações públicas,
produção editorial e design
gráfico. Modelo publicitária
antes de se acidentar, hoje
faz parte da agência de
modelos inclusivos Kica de
Castro. É a primeira mergulhadora tetraplégica mineira
registrada pela HSA. Criadora da Revista Digital
Tendência Inclusiva (www.tendenciainclusiva.
com.br), coordenadora da Secretaria do PV Mulher do Estado de Minas Gerais e de Direitos
Humanos e Diversidade do Partido Verde de
Belo Horizonte.
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Primeira edição da Mobility Rio
recebeu mais de 4,5 mil pessoas !!!

A

conteceu no início de julho na Marina da Glória,
um dos lugares mais badalados do Rio de Janeiro, a
primeira edição da Mobility

& Show Rio.
O evento superou todas as expectativas
de público e negócios. Fazia 11 anos que a
cidade maravilhosa não sediava uma feira
de inclusão e acessibilidade para pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida,
reunindo montadoras e adaptadoras de
veículos, autoescolas, despachantes, clínicas médicas, e todo tipo de fabricantes de
produtos e equipamentos de Tecnologia
Assistiva em Geral. O evento foi um sucesso e levou mais de 4.500 visitantes à
Marina da Glória, um dos cartões postais
da cidade maravilhosa.
Um dos principais destaques foi uma
área externa com mais de 14 mil m² para a
realização de test-drive gratuito com mais
de 50 modelos de carros adaptados de 13
marcas diferentes e instrutores especializados cedidos em parceria pelo Detran-RJ. Foram realizados mais de 500 testes
durante os 3 dias de feira.
“O evento foi fantástico para uma primeira edição. Os Test-drives foram realizados pela primeira vez em uma pista

de terra e mesmo assim o público presente adorou. Tanto os expositores como
os visitantes nos passaram um retorno
bastante positivo”, diz Rodrigo Rosso diretor e promotor do evento, já marcando
a data da Mobility Rio 2018, em julho do
ano que vem.
O evento contou também com banheiros adaptados, auditório com palestras
e workshops, praça de alimentação com
food trucks e palco para shows com apresentações ao vivo de artistas com deficiência em todos os dias do evento.
Recebendo muito bem seus visitantes,
a Mobility Rio disponibilizou transporte
gratuito e adaptado de ida e volta saindo

evento
do Metro Cinelândia, bem como triciclos
motorizados e cadeiras de rodas para empréstimo àqueles que têm maior dificuldade de locomoção para tráfego interno
na feira, além de disponibilizar, também,
voluntários para acompanhar pessoas com
deficiência visual, idosos e pessoas com
mobilidade reduzida dentro do espaço,
durante a visitação.
As instituições: OAB-RJ, DETRAN RJ,
entidades de reabilitação e Despachantes
do estado, especialistas na LBI – Lei Brasileira da Inclusão -, bem como a Prefeitura
do Rio através da subsecretaria da pessoa
com deficiência estiveram no evento esclarecendo dúvidas referentes a isenções,
direitos e realizando avaliações médicas
para definir quem tem ou não direito ao
benefício. Até o Governo Federal marcou
presença com a Secretaria Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. A prefeitura realizou o cadastramento gratuito
do cartão DEFIS, uma autorização especial
para o estacionamento de veículos em via
pública e zona azul em vagas especiais –
demarcadas com o Símbolo Internacional
de Acesso – para pessoas com deficiência
de mobilidade obrigadas ou não a usar
cadeira de rodas, aparelhagem ortopédica
ou prótese temporária ou permanente, e
também para os idosos.
A vereadora Luciana Novaes, que ficou
tetraplégica após ser baleada em uma universidade do Rio de Janeiro, foi a madrinha
do evento e a responsável por abrir o laço
na cerimônia oficial de abertura. Ela esteve
ao lado da embaixadora escolhida para
essa primeira edição carioca, a paratleta e
ex-participante do Big Brother Brasil, Marinalva de Almeida. Também marcaram
presença o paratleta Clodoaldo Silva e
autoridades locais.
Devido a todo o sucesso, Rodrigo Rosso já anunciou que o Rio de Janeiro entrou para o calendário oficial da Mobility
& Show, que já acontece anualmente em
SP desde 2015, e agora já tem marcada
uma nova edição para o Rio de Janeiro
em 2018. “Temos a certeza que temos
capacidade de fazer ainda melhor em
2018. Aguardem!”, finaliza o diretor do
evento.
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crônica

por Deborah Prates

Comissão da Mulher do IAB

A

mulher com deficiência está construindo uma história de inclusão no Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).
Sou a única pessoa com deficiência a
integrar seus quadros. No último abril
foi oficializada a Comissão da Mulher e tive a honra
de ser nomeada sua presidente. Senti uma inenarrável emoção pela confiança em mim depositada,
principalmente por tratar-se de uma comissão que
não é exclusiva dessas pessoas.
Sempre sonhei derrubar o cruel gaveteiro, figurativamente construído pela preconceituosa sociedade. Em cada gaveta encontrava-se um seguimento
populacional: pessoas com deficiência, negros, mulheres, idosos, crianças, refugiados, nordestinos,
humanos em situação de rua etc. Com a Comissão
da Mulher esse móvel veio abaixo. Que maravilha
essa bagunça humanitária ! Desse marco para a
frente, todo mundo junto e misturado.
Na nossa proposta de fala e escuta, pretendo dar
voz a todas as mulheres que, comumente, são excluídas das rodas de conversas. Assim, nos eventos
da Comissão da Mulher do IAB, obrigatoriamente,
deverão haver várias representações de mulheres,
em tese, sem voz.
No dia 30 de maio foi realizado o primeiro evento, intitulado: O mercado de trabalho para a mulher
brasileira nos tempos atuais. Além das mulheres
brancas, privilegiadas, tive a felicidade de contar
com três palestras de mulheres sempre esquecidas
pela sociedade.
A advogada Maria Eduarda Aguiar relatou os percalços enfrentados pela mulher transexual, enfatizando “a invisibilidade, ocasionada pelo machismo
estrutural e cultural, o abandono familiar, a falta de
capacitação ocasionada pela prematura evasão escolar.” Esclareceu que “5% das mulheres transexuais
conseguem um emprego formal e 90% estão na
informalidade e ou prostituição, tendo que brigar
pelo respectivo nome social”.
A presença da advogada negra Ana Carolina Lima
trouxe a consciência de que “não é tarefa fácil
transformar o olhar social para com a mulher negra,
antes vista como serviçal.” Assim, ter conquistado o
título de doutora não foi tarefa fácil. Aduziu que “há
ainda muitos olhares de estranhamento no meio
jurídico, ora por ser mulher e, ainda mulher negra.”
Falei sobre a ausência de oportunidades para a

mulher com deficiência. Lembrei que enquanto as
mulheres sem deficiência estão dando os primeiros
passos rumo à igualdade de gênero, as mulheres
com deficiência ainda estão em fase gestacional.
Simbolicamente, elas têm valor social menor que
homens sem e com deficiência e, também, menor
que as mulheres sem deficiência. Logo, o mercado
de trabalho para elas está absurdamente fechado.
A educação para essas pessoas é muito precária,
ante a ausência de todo tipo de acessibilidade, o
que lhes retira, bem mais, as chances de trabalho.
O Poder Judiciário dá o mau exemplo à sociedade. Prova disso está na imposição de um PJe
(Processo Judicial eletrônico) inacessível, o que
baniu as advogadas cegas da advocacia. A ata de
reunião do CNJ de número 40, de 12 de setembro de 2013, comprova a intenção de EXCLUIR do
trabalho esse seguimento quando registra para a
eternidade: “(...) que, como há a possibilidade de
capacitar idosos, mas não de melhorar a visão dos
deficientes, devemos atender os demais”. Diante
dessa desumanidade do CNJ, como exigir da sociedade que reconheça a competência das PCD’s
para o mercado de trabalho ?
Nossa, como o público se interessou em conhecer essas escondidas informações ! De fato, é
o diálogo o melhor caminho para as necessárias
transformações. Aquele evento ressignificou tantas
ultrapassadas convicções. São com esses pequenos
e contínuos exercícios de acessibilidade atitudinal,
que não custam dinheiro, que transformaremos
esse Brasil, tão desigual. Tiramos os presentes do
piloto automático. Quanta felicidade será ouvir todas
as mulheres, em simultâneo e de modo coordenado, cantarem a mesma canção. Sem maestrina e
sem hierarquia. Uau ! Vozes com diferentes registos
ou timbres interpretando a mesma canção. O amor
a si própria e ao próximo é um exercício diário.

Deborah Prates
é cega, advogada, presidente da Comissão da
Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB) e integrante da comissão de Direitos
Humanos da entidade. Membro consultora
da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa
com Deficiência do Conselho Federal da OAB.
Desenvolve o blog http://deborahpratesinclui.
blogspot.com.br/ e a página facebook.com/
deborahpratespalestrante
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por Fábio de Seixas Guimarães

Mobility & Show Rio 2017
Nosso Balanço !

O

s números falam um pouco por nós:
- Em três dias conseguimos reunir 4572 pessoas, na Mobility & Show
que aconteceu pela primeira vez no Rio
de Janeiro. Superou nossa expectativa !
- Foram feitos mais de 500 test-drives.
Confirmamos com isso que o formato
agrada ao público. Foram quase 50 carros
adaptados !
- Realizamos 5 mesas de debates e
22 palestras, com cerca de 40 palestrantes
e pessoas gabaritadas nos mais diversos
temas relacionados às Pessoas com Deficiência. Foi um aprendizado inesquecível,
inclusive para melhorarmos ainda mais
para a próxima edição em 2018.
Ufa ! Não foi fácil ! É hora de agradecer. O que também não é fácil... minha
preocupação é não esquecer ninguém.
No entanto, meu espaço aqui não tem
a dimensão da minha gratidão, mas a
certeza do meu reconhecimento.
Vou começar do fim. Do fim da edição
Nº 116 desta Revista Reação. Conforme
previsto na edição passada, realmente
aconteceu no dia 7 de julho - exatos 4
anos após o início da minha jornada por
esta causa - a senhora Silvia, da Casa Ortopédica RJ (ao meu lado na foto) fez a
doação da “nova companheira” - cadeira
de rodas - para Jonas Batista Fernandes
Lins. O que só foi possível porque Rodrigo
Rosso – Diretor da Revista Reação e Realizador da Feira – teve grande participação
nesta história.

Mas voltemos ao “balanço” da Mobility
Rio 2017, como carinhosamente denominamos a Mobilty & Show na versão Carioca.
Ela só aconteceu, com o sucesso que foi,
porque tivemos inúmeros apoios desde
que foi decidido fazer na Marina da Glória.
Desde final de 2016, viemos consultando
e convidando as várias Instituições públicas
e privadas para participarem do Evento
conosco, como: ABBR, ANDEF, AFR, CVI
- RIO, IBC, INES, Instituto Novo Ser, Associação PESTALOZZI, DETRAN RJ, Lei Seca,
TV INES , URECE, AVA, COMDEF, Rio de
Janeiro Power Soccer, SANTER, Subsecretaria Municipal da PcD, Subsecretaria Municipal de Esporte, CIAD, RioTur, Universidade
Veiga de Almeida (UVA), Sinal Link, Centro
Cultural dos Escoteiros, Revista D+, Azul
Locadora, Laura Tour, Especial Coop Taxi, TV
Globo Rio, dentre outras. A receptividade
da grande maioria foi que nos fez entender
que trazer a Mobility & Show para o Rio,
era uma ideia bastante viável. E, todas elas
nos ajudaram a divulgar o maior Evento
de Acessibilidade que aconteceria no Rio
depois de mais de 10 anos.

Chegou o dia “D” – 7 de julho
de 2017

A Madrinha da Mobility Rio 2017, a
vereadora Luciana Novaes, abre a fita com
a boca, ajudada pela Embaixadora da feira,
a ex-BBB e paratleta Marinalva Almeida.
De paletó preto Rodrigo Rosso, Realizador
do Evento.

E como “uma imagem vale mais que
1000 palavras”, vou tentar contar em fotos
e textos curtos, como foi o retorno de
grande parte dos nossos parceiros nesta
primeira empreitada.

Momento ímpar com o Hino Nacional
tocado por um pianista surdo, Júlio César,
e cantado por Sara Bentes, que é cega
e ainda interpretou o Hino em LIBRAS,
Língua Brasileira de Sinais.

Carro da Laura Tour /Azul Locadora
em frente ao Cinde Odeon, na Cinelândia onde também pudemos contar
com a Especial Coop Taxi para levar o
público até a Marina da Glória e seu
retorno.

NISSAN MOBILIDADE PARA TODOS.
O Programa Nissan Mobilidade para Todos facilita a compra do seu carro zero km,
com benefícios e atendimento prioritário para pessoas com deficiência.
Mais tecnologia, mais inovação, mais mobilidade e mais liberdade para você.

NISSAN KICKS

a partir de

CÂMBIO

R$ 53.083,

grupoab.com.br/nissan

PORTA MALAS
VERSÁTIL COM 432L

DIREÇÃO ELÉTRICA
COM CONTROLE DE
ÁUDIO E TELEFONE
NO VOLANTE

DESDE 1968

ZONA NORTE • 3315 5555 • Av. Dom Hélder Câmara, 9.061 - Quintino
BARRA • 2432 2300 • Av. das Américas, 7.250 (em frente ao Rio Design)
WHATSAPP • 99766 1642
1 – CONDIÇÃO VÁLIDA PARA O VEÍCULO NISSAN KICKS 1.6 S CVT DIRECT 2017/2018, VÁLIDAS ATÉ 31/08/2017, OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE DE XX UNIDADES, PREÇO À VISTA R$53.082,35, PINTURA SÓLIDA, FRETE INCLUSO. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 1)PLANO TÁXI OU PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, JÁ DESCONTADOS IPI+ICMS DESTINO+ICMS
ORIGEM. 2 - GARANTIA DE TRÊS ANOS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA USO PARTICULAR, 100 MIL KM PARA USO COMERCIAL, OU O QUE VENCER PRIMEIRO; DEMAIS CONDIÇÕES, CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO VEÍCULO. PREÇO FECHADO DE REVISÃO NISSAN É VÁLIDO ATÉ 31/08/2017, CONTEMPLA A INSPEÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE COMPONENTES
CONFORME MANUAL DE GARANTIA E NÃO INCLUI ITENS DE DESGASTE NATURAL NEM É VÁLIDO PARA VEÍCULOS UTILIZADOS EM CONDIÇÕES SEVERAS. REVISÃO COM MENOR CUSTO DO SEGMENTO: NO COMPARATIVO FORAM CONSIDERADOS SOMENTE OS CONCORRENTES QUE DIVULGAM EM SEUS SITES OFICIAIS PACOTES DE REVISÃO PERIÓDICA COM PREÇO FECHADO
NACIONAL ATÉ 60 MIL KM, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PEÇAS E LUBRIFICANTES. NISSAN WAY ASSISTENCE: ASSISTÊNCIA 24 HORAS EM TODO O PAÍS, POR 2 ANOS. MAIS INFORMAÇÕES NO SITE WWW.NISSAN.COM.BR OU PELO SAC NISSAN (0800 011 1090).RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. ATENÇÃO: TODOS OS PREÇOS, DESCONTOS E CONDIÇÕES ACIMA SÃO
ELEGÍVEIS APENAS PARA A MODALIDADE DE VENDA DIRETA. CONDIÇÕES VÁLIDAS ATÉ 31.08.2017. NAS OFERTAS VÁLIDAS PARA TAXISTAS, COM ISENÇÕES DE IMPOSTOS (IPI/ICMS), SOMENTE COM DOCUMENTOS VÁLIDOS, COM ALVARÁ DE LICENCA VÁLIDO E REGULAMENTADO , DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CONDIÇOES VALIDAS ATÉ 31/08/2017. PARA PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM ISENÇÕES DE IMPOSTOS(IPI/ICMS), SOMENTE COM DOCUMENTOS VÁLIDOS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E INSTITUTO NISSAN JUNTOS NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.

NISSAN.COM.BR

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.
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Silva, da CdPD OAB RJ e Dolores Affonso –
mulher com deficiência Visual Mestranda
em Ciências Empresarias (UFP – Portugal) - nem teríamos sabido desenhar as
palestras e mesas de debates. Dolores
infelizmente, por motivos de saúde, não
pode comparecer, mas foi fantástica nos
apoiando todo o tempo de longo.

Os Voluntários da Universidade Veiga
de Almeida - UVA - Campus Tijuca – com
Suely Carvalho de Sá Yañes, que os preparou para melhor receber pessoas que
precisassem de algum tipo de ajuda.

Ah ! Se não houvesse todos vocês
palestrantes e mediadores não teríamos
falado de tantos temas, não teríamos apresentado nossas discordâncias e, com isso
não teríamos deixado crescer o movimento em prol das Pessoas com Deficiência.

A atuação dos instrutores do DETRAN
RJ, na área do test-drive, assim como da
Equipe da Lei Seca foram um espetáculo
à parte naqueles três dias na Marina da
Glória. Sem falar na atuação dos peritos
do DETRAN RJ dando orientação sobre
laudos para pessoas que queriam saber
dos seus direitos sobre isenção de impostos na compra de carros 0Km. Tudo
sob o Comando de Renato Baccarelli e
sua Equipe.
Na foto, a “Operação Lei Seca mudando hábitos na Sociedade Carioca”- Coronel
Marco Andrade - Coordenador Geral da
Operação Lei Seca no Estado do Rio de
Janeiro
Ah ! Se não houvesse vocês, Vanessa
Goulart e Keila Motta do CVI-RIO, Caio

A Mesa PcD e a Mídia com Dr. Caio
Silva – CdPD OABRJ, de camisa rosa, ao
lado de Eduardo Câmara do Blog Mão na
Roda e da Mediadora da mesa Dra Sandra
Kiefer da CdPD,OAB RJ. De terno o Dr.
Ronilson Silva, especialista da LBI – Lei
Brasileira de Inclusão.

Na Mesa CPA – COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - com (a partir da esquerda) Manoel Aguiar – PROACESSI (pessoa cega, especialista, que veio
de Pernambuco para o RJ), Lilia Martins
– Vice - Presidente CVI PUC Rio, Dr.Luis
Claudio Presidente CdPD OABRJ, Ana Peixoto Presidente CPA Rio, Jornalista Andrei
Bastos - Representante Pres do COMDEF
Rio, Silvana Cambiaghi, Presidente CPA
São Paulo e Dra. Robera Castro - SubSecMPcD. Dr. Geraldo Nogueira – Sub
Secretário Municipal da PcD, na cadeira
de rodas em primeiro plano.
Prometo a todos vocês que no próximo
ano farei melhor. Principalmente com as
orientações de vocês e de vários palestrantes que fizeram questão de dar um
feedback do que viram e perceberam,
como: Lilia Martins, Sandra Kiefer, Gisele
Farinhas e Claudemir Santos.
Talvez eu esqueça alguém, mas antes que isso aconteça quero agradecer a
Paulo Bike, Paulo Fournier, Jurandir Miguel
e Marcos Evilásio, que são parceiros de
todas as horas. Cátia Baltar e Bruno Martins que, mesmo sem ao menos terem
podido ir à Mobility nos ajudaram muito
nos bastidores. Simone Nogueira, que me
ensinou em 2016 a fazer um checklist e
que foi de grande valia para minimizarmos
os erros na Mobility & Show Rio 2017 e,
que possivelmente ajudará em São Paulo/
SP e Recife/PE.
Como foi bom trabalhar com a super
enxuta e competente Equipe da C&G 12 –
Bia, Tika, Juliana, Kátia, Zezézinho e Fábio
Prates, sem falar na incansável Suely. E
também, a Ana Carolina, nossa assessora
de imprensa.

Atendimento personalizado
e condições especiais.
Seu Honda 0km com
isenção do IPI e ICMS.

CITY LX

Oferecemos serviço de
despachante para ajuda-lo
com a documentação.

com todos os itens de série

a partir de R$52.708,97
grupoab.com.br/honda

* Preço refere-se ao modelo City LX CVT. Isenção de IPI e ICMS válido para versões do Fit e City DX e LX.
Fotos meramente ilustrativas.

DESDE 1968

Minha escolha faz a diferença no trânsito.
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rio de janeiro

Na foto, na entrada do evento, com
sensação de dever cumprido: Rodrigo Rosso, Renato Baccarelli e Fábio Guimarães.
No estande onde estavam reunidos o
ASA – Ações e Soluções em Acessibilidade
e as Instituições e Empresas Apoiadoras,
com Fábio Guimarães ao centro, Ricardo
Oliveira (esquerda) e Murício Werner (ambos da RioTur)

Ao final do evento, a Banda da Guarda
Municipal do Rio de Janeiro fez o encerramento oficial da 1ª Mobility & Show no
Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos à
Inspetora Geral Comte. Tatiana.
Por fim, fica o agradecimento sincero
deste que vos escreve, a todos que deram sua contribuição para que a Mobility
Rio simplesmente começasse em 2017 e
pedisse para voltar em 2018. Que venha
a 2ª Mobility & Show Rio. E, em especial
a Rodrigo Rosso e Renato Baccareli, que
acreditaram que a nossa contribuição seria
importante para a realização desta primeira empreitada.

Com este evento, mais uma
vez confirmamos nossa convicção de que a Pessoa com
Deficiência ou com mobilidade
reduzida, como qualquer outro
cidadão precisa sair de casa em
busca dos seus direitos. Por outro lado, vimos que, se as forças
individuais de todos nós que
estivemos envolvidos na Mobility & Show Rio 2017 forem
somadas poderemos sim, ter
uma Cidade Ainda Mais Maravilhosa para Todos.
Portanto, nós, da ASAPARATODOS, convidamos Empresas
Públicas e Privadas, Instituições,
Organizações e Pessoas que tenham como objetivo a melhoria da mobilidade urbana para
Pessoas com Deficiência, a serem Parceiros da ASA – Ações
e Soluções em Acessibilidade.
Visitem nosso site: www.asaparatodos.com.br, entrem em
contato pelo email: contato@
asaparatodos.com.br ou ligue:
(21) 98459-6816.
Desejamos ajudar a divulgar os produtos e serviços dos
nossos parceiros no nosso site
e, esperamos que os mesmos
nos ajudem a divulgar nosso
principal serviço, locações de
escaladores de escadas, enfim...
essa troca e esse envolvimento
é o que faz desse trabalho ainda
mais bonito e gratificante. Juntos faremos a diferença !

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

Pessoa com Deficiência:
Além da Lei de Cotas

O 5° Fórum de Inclusão – Pessoa com
Deficiência – Além da Lei de Cotas, promovido pela ABRH-SP - Associação Brasileira
de Recursos Humanos Regional Campinas,
acontece em 25 de setembro. Participam
do evento diversos atores sociais, como
empresas, poderes públicos e ativistas, para
discutir os direitos, aspectos da Lei e como
as empresas estão se organizando com a
proposta de inclusão. O evento será no SESI
Amoreiras, em Campinas e a participação é
gratuita. O fórum deste ano abordará temas
como a inclusão de Pessoas com Deficiência Psicossociais (Transtornos Mentais),
LBI – Lei Brasileira de Inclusão, CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade e
Práticas Empresariais de Inclusão. “Nosso
objetivo é trazer informações para apoiar
a inclusão no ambiente de trabalho, com
produtividade, qualidade e perspectiva de
crescimento pessoal e profissional”, explica
Luiza De Paula, diretora de sustentabilidade
da ABRH-SP Campinas e coordenadora técnica do evento. A expectativa é que cerca
de 350 pessoas participem do fórum. A
programação do evento foi organizada em
três blocos: práticas empresariais, caminhos
para a inclusão e roda de conversa, quando o público poderá ter respostas sobre
suas dúvidas e considerações. Durante o
intervalo será oferecido um coffee break e
os participantes poderão visitar os estandes dos patrocinadores pelo local, além
de participar de uma apresentação cultural
realizada pela APAE Campinas.
O evento acontece no SESI Amoreiras, em Campinas, dia 25 de setembro, das 8h30 às 13h30, e as inscrições
são gratuitas.

por Kely Cristina Rodrigues de Freitas

espaço aberto

Vivências!
Em Belo Horizonte/MG, onde moro, o segundo
contato que tive foi com os irmãos escultores de argila,
Mateus (45 anos) e Marcos (40 anos). Eles nasceram
surdos e utilizaram a LIBRAS durante muito tempo. Em
meados de seus 18 anos foram perdendo a visão pro-

O

gressivamente. Hoje Mateus não enxerga quase nada
e Marcos tem resíduo visual um pouco melhor. Eles

lá, colegas da Reação ! Chamo-me

têm seu próprio trabalho, as esculturas em argila, muito

Kely Freitas, tenho 33 anos e há 23

bem feitas. Ajudam sua mãe em casa, lavar, limpar e

sofri um acidente, fui atropelada e

organizar. Dona Ana é costureira: produz vestidos para

fiquei 68 dias em coma no Hospital

festas. Eles se comunicam através de LIBRAS TÁCTIL.

Santa Rita, onde o médico anunciou

A terceira pessoa surdocega que conheci foi a Maria

aos meus pais que eu iria viver, para sempre, em estado

Francisca (Chica, 73 anos, considerada hoje uma das

vegetativo. Assim, com a esperança abalada, levaram-

pessoas surdocegas de mais idade do Brasil). Ela mora

-me para casa, mas não desistiram de mim.

na Associação Louis Braille em Belo Horizonte/MG,

Fiquei em casa 28 dias em coma total, minha casa

junto com cerca de 10 mulheres cegas. Chica é am-

era igual a um hospital, vivia sempre cheia de pesso-

plamente alfabetizada, escrevendo e lendo em braille

as, as quais me ajudaram muito, fiquei com 1% de

perfeitamente. Ela ficou surda aos 9 anos e cega aos 10.

vida. Hoje estudo Comunicação Assistiva (LIBRAS e

Na associação ela tem sua própria biblioteca em braille,

BRAILLE), na PUC-MINAS, adoro o que estudo, procuro

gosta muito de ler e procura através das leituras estar

vivenciar muito com as pessoas surdas, pessoas cegas e

por dentro de tudo. Sente muita falta de comunicação,

pessoas surdocegas. Hoje, namoro Alex Garcia, pessoa

pois poucas são as pessoas que a visitam e a levam

surdocega e que todos sabem é o colunista aqui do

para passear. A comunicação receptiva da Chica é o

Espaço Aberto.

alfabeto dactilológico (alfabeto da Libras na mão), e

Estou aqui para refletir, junto a todos, como é a vida
e o dia a dia de uma pessoa surdocega. O primeiro

ela se expressa pela fala (que é um pouco distorcida)
mas, totalmente possível de compreender.

contato que tive com uma pessoa surdocega, foi com

A tendência da sociedade é achar que pelo motivo

Alex, pelo Facebook, onde ficamos um ano nas con-

de serem surdocegas, essas pessoas não podem viver,

versas. Ele me orientou e orienta muito em relação a

não podem ter o prazer de passear, curtir a natureza,

vencer barreiras na faculdade. Ele foi a primeira pessoa

darem seu testemunho. Enfim, existe muita exclusão

surdocega a concluir uma graduação no Brasil. Hoje ele

na sociedade que vivemos. Esperamos, no futuro (é

dirige palestras e cursos, participa de políticas públicas,

nosso sonho), publicar um livro, onde serão relatadas

está sempre atualizado.

nossas histórias cotidianas, minha e do Alex.

Em junho de 2017, fui ao Rio Grande do Sul para
nos conhecermos pessoalmente. Procuro sempre andar com ele pelas ruas da cidade, onde esbarramos
muitas vezes com conhecidos e, inclusive, pessoas
que o conheciam somente pelo Facebook. Seu meio
de comunicação receptiva é a escrita na mão e tem a
fala como comunicação expressiva.

Kely Cristina
Rodrigues Freitas
é estudante de Comunicação Assistiva na PUC-MG.
Facebook: Kely Freitas
E-mail: kelyfreitas41@gmail.com
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Histórias em quadrinhos
para quem não vê !

V

anessa Sayuri Fugimoto trabalha, desde 2012, como
editora especializada em
Digital Accessible Information System (DAYSE), um
sistema de livros digitais sonoros bastante
popular entre as pessoas com deficiências visuais. Apaixonada por histórias em
quadrinhos, ela se espantou em uma conversa com um amigo cego que afirmou
nunca ter lido uma história em quadrinhos, portando não poderia opinar, além
de dizer que jamais procurou conhecer
muito sobre o assunto porque “era coisa
de criança”.
Pesquisando sobre o tema, ela descobriu que não havia nenhum site abordando a questão: “Foi com a intenção
de mudar este cenário que decidi criar

o Quadro por Quadro”, conta a editora.
O www.quadroporquadro.com - apresenta autores com histórias para adultos
e também para o público infantil. As
tirinhas mais novas a entrarem na página
são as do Senninha e sua Turma, que
estão disponíveis desde fevereiro deste
ano. “Não tive nenhum financiamento.

Tudo foi bancado
por mim, até agora,
mas estou disponível para novos parceiros, tanto financeiramente, quanto
voluntariamente”,
explica Vanessa
Sayuri Fugimoto.
Ela entra em contato com os autores
e pede autorização
para publicar as
histórias no site.
Quando confirmam, começa a descrever as tirinhas/histórias em quadrinhos
e torná-las acessíveis. “As descrições são
feitas de acordo com a Nota Técnica Nº

cultura
21/2012 do MEC, procurando sempre
descrever apenas a imagem, sem interpretações, para que o leitor possa
tirar suas próprias conclusões”, afirma.
A ideia foi bem recebida pelos quadrinistas procurados que, de acordo
com ela, ficaram felizes e surpresos
com a ideia, apoiando o projeto.
“Sinto-me honrada em poder divulgar suas tirinhas e transmitir os seus
valores através do meu trabalho como
audiodescritora”, diz a editora. “Minha
maior motivação para este trabalho
voluntário são os feedbacks dos leitores e o apoio das organizações/
autores. Sou muito grata pelas parcerias”, garante.
Atualmente, os parceiros do Quadro por Quadro são: Instituto Ayrton
Senna (Senninha), Mariana Caltabiano
Criações (Gui e Estopa), Moacir Torres
(Turma do Gabi), Alexandre Beck (Armandinho), Fernanda Nia (Como eu
realmente), Rodrigo Sakai e Samanta
Hit (Sapos e Fadas), Marcos Noel (Gi
e Kim) e Paulo Kielwagen (Blue e os
Gatos). No momento, ela aguarda a
parceria para poder publicar a Turma
da Mônica, da Maurício de Sousa Produções. “Fiquei muito feliz em saber
que estou quebrando uma barreira e
ajudando a disseminar a acessibilidade.
Muitos leitores gostam do fato do site
ser acessível, não apenas as tirinhas,
mas a navegação também. Pois, infelizmente, apesar de existir uma lei que
exige a acessibilidade na internet, ainda
há muitas páginas que não são acessíveis e as empresas não percebem a importância deste mercado”, diz Vanessa.
Para o futuro, a editora pretende
publicar tirinhas em inglês e, quem
sabe um dia, criar tirinhas de personagens com deficiência visual, assim
como That Deaf Guy, do casal Matt e
Kay Daigle, que conta histórias do dia
a dia de uma pessoa com deficiência
auditiva de uma forma educativa e
engraçada. “Espero que consiga realizar o meu sonho de trabalhar como
editora de histórias em quadrinhos
acessíveis”, finaliza.

Festival apresenta filmes sobre deficiência

A 8ª edição do “Assim Vivemos –
Festival Internacional de Filmes sobre
Deficiência” apresenta neste ano 32 filmes, de 20 países, que serão exibidos
no Rio de Janeiro/RJ (de 16 a 28 de
agosto), Brasília/DF (5 a 17 de setembro) e São Paulo/SP (20 de setembro a
1º de outubro), nas unidades do Centro
Cultural do Banco do Brasil, com entrada
gratuita. O patrocínio do Banco do Brasil
e do Ministério da Cultura e a produção
da Lavoro Produções. A primeira edição
foi em 2003 no Rio de Janeiro e em
Brasília. A mostra é realizada a cada dois
anos e é considerada o principal evento
que celebra a inclusão cultural no país.
Desde seu início, oferece audiodescrição
para deficientes visuais e, em todos os
filmes, são inseridas legendas closed
caption, sistema que inclui informações
extra-diálogos para o público de pessoas
com deficiência auditiva. As salas possuem acessibilidade para pessoas com
deficiência física e mobilidade reduzida.
São distribuídos também catálogos em
Braille com informações e sinopses dos
filmes e, nos debates, há intérpretes
de LIBRAS. Na edição deste ano serão
realizados quatro debates: A visão e os
sentidos da arte; Corpo e movimento;
Tecnologia assistiva de ponta e Amor e
relacionamento.
Inéditos, os documentários trazem
histórias protagonizadas por pessoas
com diversas deficiências como síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral,
atrofia muscular espinhal, deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Além
de produções brasileiras, foram selecionados trabalhos de outros 19 países:
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,

Austrália, Suíça, Itália, Espanha, Polônia,
Bulgária, Finlândia, Espanha, Turquia,
Ucrânia, Tailândia, Alemanha, Rússia,
Índia, Myanmar e Letônia.
Os curadores Lara Pozzobon e Gustavo Acioli acreditam que o evento cumpre
duas funções: “ao mesmo tempo em
que nos leva a refletir sobre aspectos
fundamentais da vida em sociedade e
do autoconhecimento, também nos faz
refletir sobre o nosso país, por meio
da comparação com as mais diversas
culturas e sociedades representadas na
nossa seleção. Tal comparação é sempre
reveladora, principalmente quando descobrimos que somos mais avançados no
que pensávamos que éramos atrasados,
e mais atrasados no que pensávamos
que éramos avançados”.
“Em 2003, quando o CCBB exibiu a
primeira edição do Assim Vivemos, as
discussões sobre o tema eram muito
reduzidas. Ainda há muito trabalho a
ser feito, mas acreditamos que o cinema, seja pelo filme de ficção ou pelo
documentário, tem sido uma grande ferramenta de conscientização e o festival
tem contribuído bastante ao transportar
o público para as mais diversas realidades e situações que envolvem a questão da deficiência”, reflete Fabio Cunha,
gerente geral do CCBB Rio.
A programação completa está disponível no site www.assimvivemos.com.br
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Mulheres cegas aprendem
a se maquiar

U

de aprender, mas logo desisti por pensar
que jamais conseguiria”, explica.
Já Themis era o contrário, apaixonada
pelo tema. Sempre se maquiou muito
bem e constantemente incentivava a
amiga a fazer o mesmo. O dia acabou
chegando em uma viagem das duas
amigas com o marido de Themis e o
então noivo, hoje marido de Thais. Ela
concordou em ser maquiada pela amiga
para um jantar e o resultado agradou
muito o grupo, despertando o desejo
de aprender as técnicas. Ela até tentou encontrar cursos ou tutoriais na Internet, mas não achou nada que lhe
agradasse. Themis entrou em ação e
começou a desenvolver técnicas para
que ela pudesse se maquiar sozinha.
Daí para as gravações no Youtube foi
uma evolução natural. “Fiz tudo com
olhos fechados, no escuro, adaptando
as técnicas que eu já sabia, mas com
o uso das mãos e sentindo as texturas
dos produtos”, conta Themis. “Já são
oito vídeos com a Thaís, mostrando o
passo a passo básico da maquiagem.
Cada vídeo é específico para uma área
do rosto”, explica a nova yuotuber que
carregou a amiga também para a frente
das lentes. A média em sido de 1.500 visualizações por apresentação. Até agora,
nenhuma marca dos produtos utilizados
se interessou em patrocinar a empreitada mas a boa receptividade já a levou
a um curso presencial no Instituto dos

verdade, eu nem acreditava que maquiagem fazia tanta diferença na aparência
de alguém, provavelmente porque não
conseguia enxergar. Ocorreu que, em
algumas ocasiões muito especiais, como
minha formatura e casamentos em que
fui madrinha, precisei estar bem maquiada, e fiz maquiagens com profissionais.
Nessas ocasiões, recebi tantos elogios
que comecei a acreditar que uma maquiagem não fosse tão dispensável, que
talvez eu estivesse realmente bem mais
bonita maquiada. Comecei a ter vontade

Crédito Celina Germer

Crédito Celina Germer

ma maquiagem bem feita
pode valorizar o rosto e significar uma elevação da autoestima. As mulheres cegas, que teoricamente não
conseguem se maquiar sozinhas, também
podem aprender e ficar independentes da
ajuda de outras pessoas. Foi o que aconteceu com Thais Frota Ribeiro que hoje
está até no Yuotube com o canal “Beleza
para Todos”, ensinando como proceder
junto com a amiga Themis Briand, que
é vidente.
Moradoras de Fortaleza/CE, Thais
tem uma doença genética chamada
Amaurose Congênita de Leber, que
causa a degeneração progressiva da
retina e perda da visão. Nunca foi ligada em maquiagem, quando decidia,
pedia ajuda a alguém da casa, até o pai
entrava na história. “Na adolescência,
via minhas amigas maquiadas e achava
um exagero, considerava que elas não
precisavam daquilo para serem bonitas,
assim como eu também não precisava
e por isso não usava”, lembra Thais. “Na

beleza

Cegos de Fortaleza que foi um sucesso.
“Meu sonho é apresentar o curso pelo
Brasil em instituições de pessoas com
deficiência visual”, afirma Themis.
Já Thais, que não tinha grandes
problemas de autoestima, desde que
acreditou ficar bem mais bonita quando maquiada, passou a ser dona de
sua aparência, tendo autonomia para
se sentir linda quando quiser. “Poder
passar a outras pessoas o que aprendi é
muito gratificante. É emocionante ouvir
os depoimentos de mulheres que foram
tocadas de alguma forma por nossos
vídeos. Cada mulher tem uma história e
cada história nos faz sentir felizes e pensar o quanto o trabalho valeu a pena !”
Ela deixa um recado: “Para quem se
interessar pelos vídeos, peço que tenha
paciência. Tudo que ensinamos, apesar
de ser relativamente simples, requer algum treino, então é possível que você
não consiga fazer tudo certinho na primeira tentativa. Isso aconteceu comigo
também. Mas não desista, pois com um
pouco de treino, logo você conseguirá !
Peço também que, se alguém tiver técnicas melhores que as nossas, por favor
nos escreva, pois também queremos
aprender !”

Curso presencial
Quem morar na capital paulista pode
participar do curso presencial de auto-

maquiagem oferecido pela Associação
Brasileira de Assistência à Pessoa com
Deficiência Visual (Laramara – www.laramara.org.br). Em agosto está prevista
a quarta turma, em parceria com a rede
Jacques Janine e apoio da Vult Cosmética e da KISS New York. A responsável é
a maquiadora e consultora de imagem
Chloé Gaya. Cada edição tem, em média, 12 alunas e o curso é composto por
5 aulas de duas horas cada. Juntamente com docentes da Laramara, Chloé
criou o método em 2015, reunindo uma
equipe de seis maquiadoras da rede
Jacques Janine para que atuassem nas
aulas como monitoras para dar a cada
aluna total atenção. “A mulher com deficiência visual é vaidosa e gosta de se
cuidar como qualquer outra pessoa. Criar
o curso de automaquiagem foi um passo
importante para sanar as dificuldades
que elas tinham no dia a dia”, justifica
Lilia Giacomini, pedagoga e assistente de
coordenação do Proceja - Laramara. Para
ela, toda mulher gosta de se cuidar e se
sentir bem com ela mesma. “No curso
de automaquiagem, as alunas têm a
oportunidade enriquecedora de conhecer seu próprio rosto e traços por meio
da experiência tátil; e este processo de
autoconhecimento é importante para valorização e autoestima das participantes.
Com técnicas de maquiagem, elas são
apresentadas a um mundo com mais cor

e, muitas vezes, redescobrem sua beleza
e individualidade”, afirma Lilia.
Chloé explica como é o curso: “Apresentamos os produtos de maquiagem e
pincéis para que as alunas se familiarizem com o universo da maquiagem. Em
seguida, ensinamos o passo a passo de
um look, desde como cuidar da pele,
aplicar a base, maquiar os olhos, passar
lápis, sombras e máscara de cílios. Na
última edição, ensinamos até a colocar
cílios postiços. As participantes também
aprenderam detalhes sobre tipos de batons, qual é o lugar correto de aplicação
do blush. O curso é bem personalizado
para cada aluna, a ideia é que cada uma
saia com dicas sobre combinações de
cores para sua harmonia cromática, seu
tipo de olho e que tire todas as dúvidas
sobre o assunto”.
A receptividade tem sido excelente,
segundo a professora. As alunas superam os desafios e ficam mais seguras
com as técnicas ensinadas. “Acredito que
a maquiagem é uma ferramenta muito
importante para a valorização da autoestima de qualquer mulher. No caso das
mulheres com deficiência visual é algo
mais importante ainda, pois as ajudam
na realização das atividades do dia a dia
com mais ânimo, pois a beleza, mesmo
que não seja vista aos olhos, traz a sensação de bem-estar e felicidade, afirma
a maquiadora.
Até o momento, de acordo com a
coordenadora do Laramara, foram formadas cerca de 40 alunas cegas e com
baixa visão. A ideia é expandir o projeto
para mais vezes ao ano, atendendo à
demanda interna da instituição. Hoje, há
uma fila de espera de 45 pessoas para
as próximas edições.
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por Márcia Gori

Quando a história de outras
mulheres é igual a sua...

O

relato que vou fazer é muito
difícil, chega ser quase uma
catarse, mostrar sua vulnerabilidade frente aos outros é
tão doloroso quanto à agres-

são sofrida.
A deficiência nem sempre foi tranquilo
para mim, até alguns anos tinha um peso
negativo sobre as minhas costas, a dor da
limitação, a piedade social, a incompreensão
de algumas pessoas da família, a vontade de
namorar e os garotos te olharem de forma
estranha, enfim muita informação para ser
trabalhada dentro de si para que tudo parecesse normal, mas a vida se encarrega de
nos ajudar no entendimento da vida e nos
auxilia em nosso amadurecimento.
Aos 25 anos de idade conheci o meu
marido que na época tinha 62 anos, uma
diferença de 37 anos, uma vida inteira, eu
com experiência de uma menina com sonhos do príncipe encantado (coisas de 30
anos atrás) e ele recém-viúvo, com filhos e
netos. O que me levou a essa união ? Não
sei, talvez a segurança, o carinho dado de
um homem mais velho.
Engravidei da minha filha mais velha e fui
morar com ele. Com um bebê de 6 meses
fui arrastada sem poder de decisão para
morar em um sítio no meio do nada, porque
ele inventou que iria criar gado e ter uma
vida “melhor”. Isso foi o início de tudo e não
percebi que era uma forma de me isolar de
tudo e de todos, devido ao ciúmes doentio
que ele tinha de mim e também, a não
aceitação dele não ser o primeiro homem
a ter tido relações sexuais comigo.
Logo fui descobrindo o lado cruel de
suas palavras me ridicularizando frente ao
mundo, dizendo que jamais iria encontrar
um homem que me amasse de verdade,
só teria quem me “comesse” e se fartasse,
ao contrário dele que me aceitava mesmo
com os meus “defeitos”, porque ele era bom
e caridoso.
Em seguida, após uns meses eu engravidei da segunda filha. Aí conheci o inferno
que se arrastou por anos e há pouco tempo

que estou mais forte e saindo dele com graves sequelas, porque meu algoz hoje conta
com 91 anos de idade, mas ainda feroz
em suas palavras, porém a diferença é que
atualmente eu sou mais forte, consciente
do meu espaço e segura de mim mesma.
Ao longo desses quase 30 anos, eu, minhas filhas e meus animais, que tanto amei
e amo, sofreram nas mãos desse homem,
violência moral, psicológica e física (filhas e
animais), tudo para me ferir, me castigar de
coisas que sua cabeça doente imaginava e
dava como certo. Também não posso dizer
que não havia qualidades em seu caráter
que hoje estão extintas, responsabilidade em
todos os sentidos com a família, honestidade
acima de tudo, tinha um lado generoso com
as pessoas que necessitavam de ajuda, mas
a insegurança, a posse e o ciúmes estragavam tudo. Nunca encontrei apoio de minha
mãe ou de outra pessoa para sair do ciclo
da violência que sofria.
Incentivou-me a fazer faculdade, deu
todo o suporte que precisei para concluir,
passei em um concurso público ao qual
estou empregada até os dias atuais. Aos
olhos da comunidade era um homem desprendido, casado com uma mulher com
deficiência, duas filhas, que deixou de viver
para cuidar de nós... O homem social caridoso e generoso. Contudo, dentro de casa era
severo, quase não sorria, tinha uma dureza
dentro de si que fazia questão de esvaziar
em palavras cruéis direcionadas em mim,
palavras essas que doem em minha alma
dependendo do dia que vem em minha
lembrança, mas que luto para perdoar e
esquecer. São etapas que venho vencendo
aos poucos com ajuda de terapia e na luta

pelo meu empoderamento e das mulheres
com deficiência.
A violência deixa marcas profundas que
não são esquecidas, tem recortes dramáticos
na vida da vítima, luto muito para não me
amargurar e cair nos pensamentos coletivos que “homem não presta ou são todos
iguais”. Acredito que são diferentes, que
existam homens compreensíveis, que são
sensíveis a ponto de sentir a alma feminina
e nos deixar livres para voar para horizontes
longínquos e voltar para seus ninhos quando nossas asas ficam cansadas e saudosas.
É urgente a luta contra a violência que
essas mulheres sofrem, porque o silêncio,
o medo e a falta de apoio trazem a impunidade e fortalecem o agressor, senti
isso na pele no decorrer desses anos. A
mulher até consegue superar toda a dor
da violência e humilhação na maioria das
vezes sem apoio, mas o estrago é muito
grande e irreparável.
Mas a luta continua e temos que seguir
em frente ! Só quem sofreu a violência
sabe a dor que sente e que outras também
passam. Quanto mais falarmos sobre, menos agressão sofreremos, porque romper a
barreira do silêncio é necessário e urgente.
Meu nome é Márcia Gori, 54 anos, mãe
de duas mulheres, 26 e 27 anos, servidora
pública municipal, mulher com deficiência
desde os 9 meses de idade.
Até nosso próximo encontro !

Márcia Gori

é bacharel em Direito-UNORP,
Presidente-fundadora da Ong
“ESSAS MULHERES”, Idealizadora da Assessoria de Direitos
Humanos - ADH Orientação e
Capacitação LTDA, Ex-presidente do Conselho Estadual para
Assuntos da Pessoa com Deficiência - CEAPcD/SP 2007/2009, ex - apresentadora do Programa Diversidade Atual no canal 30-RPTV, ex-Conselheira
Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do
Rio Preto/SP 2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre
Sexualidade da Pessoa com Deficiência do NIS – Núcleo
de Inclusão Social da UNORP, Seminário sobre Sexualidade
da Pessoa com Deficiência na REATECH 2010 a 2015,
co-realizadora do I Encontro Nacional de Políticas Públicas
para Mulheres com Deficiência em 2012, capacitadora e
palestrante sobre Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social
da Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da Agência
Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
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R$ 70 Mil... Prorroga,
acaba ou aumenta ?!?
Mercado espera preocupado pela decisão do CONFAZ
sobre isenção do ICMS para veículos 0KM

A

isenção do Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre veículos
novos destinados a
pessoas com deficiência com o valor
teto de R$ 70 mil é, sem dúvida, um
benefício que tem ajudado em muito
a mobilidade de milhares de pessoas
com deficiência. Juntamente com a
isenção de outros tributos, tem alavancado as chamadas “vendas especiais”
que seguem crescendo mesmo em
tempos de crise econômica. Dados da
Comissão de Automóveis da ABRIDEF
- Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida, indicam que foram comercializadas
42 mil unidades de veículos 0KM em
2012 com isenção de impostos para PcD, com um salto para 139
mil em 2016: um aumento de 230 % em 4 anos !!! Hoje, as vendas
com isenções, segundo a entidade, respondem por cerca de 10 a 15
% dos negócios de muitas das montadoras que atuam no segmento.
O valor do teto em R$ 70 mil vem congelado desde 2009 e de
lá para cá, o movimento das pessoas com deficiência, entidades
do setor, a ABRIDEF, a Secretaria Nacional, o CONADE e alguns
parlamentares favoráveis à causa vem lutando para uma correção
nesse valor. Afinal, o carro 0KM que se comprava em 2009 por
até R$ 70 mil, hoje está longe dos sonhos e da realidade dos que
necessitam dele.
Quem decide o valor é o CONFAZ - Conselho Nacional de
Política Fazendária,
órgão que representa os Estados da
nação para deliberar
sobre o ICMS. É esperada para setembro, ainda sem data
marcada, uma nova
reunião do CONFAZ,
que ao que tudo in-

dica, discutirá o assunto
mais uma vez. Para que
a isenção de ICMS continue, é preciso que os 27
secretários estaduais da
Fazenda, que formam o
Conselho, sejam UNÂNIMES na aprovação do
tema. Basta um discordar, para que o benefício
seja cancelado. O convênio que garante esse
direito é válido até 31
de outubro de 2017 e
será nessa reunião do
CONFAZ de setembro
que será definido se o
benefício continua como
está, em R$ 70 mil... ou
se ele será corrigido por algum fator... ou, corre-se o risco, de se
perder esse DIREITO ADQUIRIDO pelas PcD há décadas !

Apreensão total
O mercado ficou mais preocupado ainda depois do último encontro do CONFAZ, realizado em abril desse ano, que discutiu as
isenções concedidas de ICMS no convênio 38. Vários outros convênios analisados naquela oportunidade, mais especificamente 191,
foram prorrogados até 30/09/2019. Porém, o da isenção do ICMS
na compra do carro 0KM por pessoas com deficiência foi prorrogado
por APENAS 6 meses. Algo que nunca havia acontecido antes na
história desse benefício.
O Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012, que concede
isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com
deficiência física, visual, mental ou autista, ficou no grupo de 14
convênios que vão vigorar somente até 31 de outubro. De acordo
com Manuel dos Anjos Marques Teixeira,
secretário executivo do CONFAZ, os estados
enfrentam graves problemas econômicos e
na última reunião alguns convênios já foram
cancelados: “Houve um enxugamento muito

veículos e adaptações
Motoristas serão multados em shoppings e
supermercados paulistanos !

grande”, afirma o secretário. Ele acredita que haverá uma nova
prorrogação no caso da isenção para os veículos destinados a pessoas com deficiência, mas descarta uma outra antiga reivindicação
do setor, de aumento do teto de R$ 70 mil para a concessão do
benefício. É aguardar para ver.
“O setor não pode aguardar passivamente essa decisão. Trata-se de um benefício que já é um direito adquirido do cidadão
com deficiência, não se trata de um desconto e sim de uma
compensação fiscal pela falta de condições que o governo tem – e
sabe disso – de atender a todo cidadão com transporte público
adequado e adaptado para as necessidades específicas de cada
um. O movimento da pessoa com deficiência e as entidades,
órgãos competentes e os parlamentares que representam a
causa tem que se mobilizar e cobrar dos governantes e dos
secretários de fazenda dos Estados uma
posição favorável, no mínimo, à prorrogação do benefício do ICMS”, afirma Renato
Baccarelli, coordenador da Comissão de
Automóveis da ABRIDEF.

Mudanças no IPVA em São Paulo
O
projeto
253/2017 do Governo do Estado foi
aprovado pela Assembleia Legislativa e se transformou
na Lei Nº 16.498,
publicada no Diário Oficial de 19/07/2017. Prevê adesões ao
Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) de impostos
tributários e não-tributários para os contribuintes inscritos na
Dívida Ativa e também beneficia as pessoas com deficiência,
com a dispensa de pagamento do IPVA. Para usufruir do benefício, o interessado deve requerer a dispensa do pagamento
do tributo e comprovar a impossibilidade de dirigir mediante
atestado médico. O incentivo é extensivo aos curadores e o
benefício está limitado à ao mesmo valor teto que a isenção
do ICMS: veículos de até RS 70 mil.

As autuações da
CET - Companhia de
Engenharia de Tráfego na capital paulista,
para quem estacionar o carro irregularmente nas vagas
destinadas a idosos
e pessoas com deficiência nos estacionamentos privados,
como de shoppings e supermercados, começam em 1 de
setembro. Durante o mês de agosto, a equipe fará rondas de
advertência. A infração é considerada gravíssima, com multa de
R$ 293,47 e com 7 pontos na carteira de habilitação (CNH).
O motorista que tiver direito a essas vagas reservadas precisará colocar o cartão que autoriza o estacionamento tanto na
rua quanto nos estacionamentos privados. A fiscalização está
prevista desde 2015, quando os comerciantes passaram a ser
obrigados a seguir regras para sinalizar as vagas exclusivas em
seus estabelecimentos, que inclui sinalização padronizada para
indicação das vagas reservadas e instalação de placas alertando
para o uso obrigatório do cartão (DEFIS), sob pena de multa.
De acordo com a CET, todos os shoppings e lojas da capital
deverão ter as vagas exclusivas e a sinalização até o fim deste
mês de agosto. A Associação Brasileira de Shoppings Centers
(ABRASCE) garante que os estabelecimentos vão se adaptar.
Além das rondas que serão realizadas pelas equipes nos estacionamentos privados, também serão aceitas denúncias pelo
telefone 1188 da CET. Equipes da Companhia e da Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência estão fazendo campanha nos shoppings da capital para conscientizar e orientar os
motoristas sobre o uso das vagas exclusivas. Já estiveram nos
shoppings Ibirapuera e Interlagos, onde os motoristas puderam
também solicitar o Cartão Nacional de Estacionamento e tirar
dúvidas. Em São Paulo/SP, para a solicitação do cartão, que
permite o estacionamento tanto de idosos quanto de pessoas
com deficiência, os interessados deverão preencher um formulário obtido no site da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes, juntar os documentos necessários e encaminhar
ao setor de autorizações do Departamento do Sistema Viário
(DSV), pessoalmente, no bairro de Pinheiros, zona oeste da
capital, ou pelos Correios.
Durante a Mobility & Show, evento que ocorrerá nos dias
15, 16 e 17 de setembro – sexta, sábado e domingo - no
Campo de Marte, no bairro de Santana, na capital paulista,
a CET e o DSV irão instalar um Posto Avançado para que
idosos e pessoas com deficiência possam solicitar no local,
com mais facilidade e agilidade, os seus Cartões Nacionais
de Estacionamento.
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Chegou a 3º edição da
Mobility & Show em
São Paulo/SP !!!
Pelo terceiro ano consecutivo
a capital paulista recebe o
maior evento de mobilidade
e inclusão da América Latina
com a participação de mais
de 15 marcas de automóveis
e mais de 50 expositores entre
empresas de produtos, serviços
e entidades do setor

J

á está virando tradição no calendário de feiras e
eventos de São Paulo. Nos dias 15, 16 e 17 de
setembro próximo acontece a 3ª edição da Mobility & Show SP no Campo de Marte (PAMA-SP),
zona norte da capital paulista.
Com entrada franca e estacionamento gratuito, o evento recebe pessoas vindas não só da capital e grande SP,
mas do interior do estado e de todas as partes do País.
Durante os 3 dias da mostra, despachantes, empresas
especializadas em isenções de impostos, Receita Federal,
CET, DSV, autoescolas, clínicas com médicos credenciados
do DETRAN, OAB/SP com advogados especialistas em LBI:
todos estarão a postos e prontos para dar atendimento
gratuito para os visitantes. Ou seja, num só lugar, pessoas
com deficiências das mais diversas, seus familiares, pes-
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soas com mobilidade reduzida e idosos poderão tirar suas dúvidas
e resolver problemas sem burocracia e de forma rápida com quem
resolve de verdade !
Só para se ter uma ideia, um dos pontos altos do evento este
ano será a presença de um Posto Avançado do CET e do DSV de
São Paulo, oferecendo na hora o Cartão Nacional de Estacionamento
para idosos e PcD.
O evento reunirá ainda, empresas fornecedoras de produtos e
serviços que viabilizam a mobilidade e a melhoria da qualidade
de vida de milhares de pessoas com deficiência. Montadoras
e adaptadoras de veículos, autoescolas, despachantes, clínicas
médicas, empresas fabricantes e revendedores de cadeira de
rodas, muletas, próteses e órteses, e todo tipo de produtos e
equipamentos de Tecnologia Assistiva participam da feira trazendo
novidades do setor”. Essa será mais uma edição que promete ficar
para história. Estamos crescendo ano após ano e o público que
comparecer vai poder conferir todas as novidades e o que há de
mais recente em tecnologia assistiva”, conta
Rodrigo Rosso, diretor e promotor do evento.
Este ano, pela primeira vez, a pedido dos
expositores, a Mobility & Show SP será realizada
INDOOR e climatizada. Até então, a feira era ao
ar livre em tendas padronizadas, agora, será com
estandes também padronizados mas com es-

Assessoria especializada nas isenções de IPI,
ICMS, IPVA, Rodízio Municipal, Cartão DeFis e Idoso.
NOSSAS
UNIDADES

MATRIZ
Av. Mofarrej 348 conj. 910 - Vila Leopoldina
Telefone: 2776-3228 / 2776-3229
WhatsApp: 11 97047-8394

/inovaisencoes

TATUAPÉ
Rua Tijuco Preto 393 conj. 126 - Tatuapé
Telefone: 2362-6005 /2362-6006
WhatsApp: 11 94747-9339

@inovaisencoes | Site: www.inovaisencoes.com.br
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trutura fechada. “Além de ser indoor pela
primeira vez e climatizada, a feira este
ano contará com um auditório de 100m²,
um palco de shows com programação
intensa, test-drive não só de carros adaptados, mas também uma minipista com
carrinhos de verdade para que crianças
possam ter aulas de educação no trânsito,
com o apoio de um grupo de autoescolas
e do CET em parceria... teremos ainda
atrações artísticas internacionais, como a
dupla de ilusionistas Átila e Rosi, o querido e eterno locutor esportivo Osmar
Santos que será mais uma vez o padrinho
do evento e também apresentando suas
pinturas maravilhosas... enfim, um evento
para toda a família”, convida Rosso.

Atrações e test-drive
A Mobility & Show SP acontece em
local totalmente adaptado e acessível,
contará com banheiros adaptados, auditório com palestras e workshops, praça
de alimentação com food trucks e palco
para shows com apresentações ao vivo
todos os dias do evento, com artistas
com deficiência. E ainda, tradutores de
Libras estarão espalhados pela feira para
atendimento e auxílio à pessoas surdas.
Outro grande destaque é uma área
de Test-drive gratuito com quase 2 Km

de pista e com cerca de 70 modelos de
carros adaptados de mais de 16 marcas
diferentes e tudo com instrutores especializados.
Para receber os visitantes, o evento
disponibilizará transporte gratuito e adaptado de ida e volta na Estação de Metrô
Portuguesa-Tietê, bem como oferecerá
triciclos motorizados, cadeiras de rodas
para empréstimo àqueles que têm maior
dificuldade de locomoção para tráfego
interno na feira, além de disponibilizar,
também, voluntários para acompanhar
pessoas com deficiência visual, idosos e
pessoas com mobilidade reduzida dentro
do espaço, durante a visitação.
Uma das atrações deste ano será a
presença do mágico ilusionista Átila, da
dupla Átila e Rosi, que irá dirigir todos os
dias com os olhos vendados, um carro
fazendo o trajeto na pista de Test-Drive.
Ele é o recordista mundial na modalidade
e está no Guinness Book como o único a
realizar essa proeza no mundo.

Um evento para a família
A primeira edição da Mobility & Show
SP aconteceu em setembro de 2015, no
Autódromo de Interlagos, em São Paulo/
SP. O evento contou com 20 expositores e recebeu 3 mil pessoas, realizando
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praticamente 1.000 test-drives com carros adaptados de 5
marcas em pista.
A segunda edição, em 2016, teve resultados bem mais
significativos e impactando muito mais pessoas ! Ela aconteceu no Campo de Marte e recebeu quase 6 mil visitantes que
fizeram praticamente 2 mil test-drives em apenas 3 dias de
evento. Mais de 40 expositores – entre eles, 15 marcas de
automóveis estiveram presentes.
Este ano, em julho passado, aconteceu pela primeira vez
uma edição do evento no RJ, que recebeu mais de 4,5 mil pessoas na Marina da Glória e foi considerada mais um sucesso !
Para essa edição de São Paulo, em setembro, no Campo
de Marte, a previsão da organização é receber mais de 8 mil
pessoas e realizar aproximadamente 2,5 mil test-drives.
A mostra ocorre em um ambiente gostoso, espaçoso e acessível. Ao lado da pista de pouso e aterrissagem do aeroporto
de Campo de Marte, e com tudo gratuito. Não dá para perder,
aproveite e participe !!!

Mobility & Show SP 2017
Data: 15, 16 e 17 de setembro.
Horários: Sexta-feira das 12h às 18h
Sábado e Domingo das 10h às 18h.
Local: Campo de Marte - Av. Santos Dumont, 2241
Santana, São Paulo/SP
Entrada, Estacionamento e Atendimento Gratuitos
Informações: 0800 772 6612 (ligação gratuita).
www.mobilityshow.com.br
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Lei de Cotas completa
26 anos !

A

Lei Federal Nº 8.213/91 chegou aos 26 anos em
24 de julho último. Criada para garantir trabalho
às pessoas com deficiência, obriga empresas
com mais de 100 funcionários a reservarem de
2 % a 5 % das vagas de seu quadro de efetivos
para esses casos.
Depois de tantos anos, a situação ainda deixa a desejar. De
acordo com dados divulgados na “Carta de São Paulo em Defesa
da Lei de Cotas”, lida durante a comemoração da data na Praça das
Artes, na capital paulista, o Brasil possui 46 milhões de pessoas
com deficiência, sendo que 31 milhões estão em idade produtiva,
segundo o último Censo do IBGE realizado em 2010.
“De acordo com os últimos dados da RAIS de 2015, somente
403,2 mil profissionais com deficiência estão empregados, o que
representa menos de 1% dos empregos formais existentes no país.
Isso mostra que precisamos fortalecer a Lei de Cotas e garantir o
seu cumprimento”, diz o documento. “Além disso, é extremamente
necessário identificar as barreiras existentes na sociedade e nos ambientes de trabalho que impedem os trabalhadores com deficiência
e reabilitados a competirem igualmente no mercado de trabalho.
Infelizmente, o principal obstáculo continua sendo a discriminação
em relação à capacidade desses profissionais”.
São Paulo é o estado que mais inclui no trabalho, com pouco
mais de 120 mil postos preenchidos (33,5 % da cota), porém,
proporcionalmente os estados que mais se aproximam do cumprimento da cota são Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ambos
com 44 % da cota exigida.
O evento paulistano em comemoração à data acontece há mais
de 10 anos e é organizado por órgãos públicos, empresas, sindicatos
e organizações da sociedade civil, com coordenação da Câmara
Paulista para Inclusão da Pessoa com Deficiência para o Mercado
de Trabalho Formal.
“Mais do que nunca, é muito importante que estejamos juntos
na defesa da Lei de Cotas e do direito ao trabalho. Avançar na luta,
vencendo o preconceito e quebrando as barreiras que impedem a
acessibilidade ampla, geral e irrestrita é o desafio que se coloca para
todos nós. Vamos construir uma sociedade mais justa e inclusiva,
embasada na aceitação e a valorização da diversidade”, terminou a
Carta lida neste ano.

música e arte

por Celise Melo

Cantora, designer gráfica
e fotógrafa:
Patrícia Chammas

C

onversei com a cantora e designer gráfica Patrícia Chammas,
nascida em São Paulo, onde
teve seu primeiro contato
com a música cantando no
coral do colégio, dirigido por freiras e um
casal que trabalhava na Rádio Eldorado.
Eles eram muito rigorosos com os resultados sonoros nos ensaios e apresentações,
assim, desde cedo Patrícia desenvolveu um gosto por afinação e
harmonização musical. Começava então uma paixão pela música.
Muitos comerciais da época que precisavam de vozes infantis
utilizavam as gravações feitas na Rádio Eldorado.
Formada em Comunicação Visual pela FAAP, exerce sua profissão paralelamente à música, criando encartes e capas de CDs,
diagramando livros e revistas, e todo o tipo de material gráfico
impresso. Criou a logomarca Celelê e os lindos visuais dos meus
livros, DVDs e CDs.
Estudou canto com Ná Ozzetti (Melhor Intérprete no Festival
da Música Brasileira em 2000), o que lhe deu mais segurança
para ingressar em trabalhos profissionais. Em 1998, teve a oportunidade de cantar nos Estados Unidos. Atualmente trabalha em
eventos sociais e corporativos, cantando sozinha com repertório
nacional e internacional ou em bandas especializadas nos grandes
clássicos, como a Banda Sun 7 e outras. Grava locuções, fotografa
e participa de gravações dos meus CDs.
Também participou, nos anos de 1990, como moderadora
de um grupo do Yahoo, chamado Clube dos Tecladistas, onde
trocava mensagens sobre o universo dos teclados. Nesse grupo
havia um grande número de músicos cegos, os quais tinham um
interesse extra, em ajudar os demais a alcançarem determinados
resultados com os instrumentos. Hoje o grupo se dispersou, mas
ela ainda mantém amizade com um dos integrantes cegos que
mora em Sabará/MG, Thiago Ângelo Gomes Pereira, músico,
ex-integrante da banda Forró no Escuro.
Patrícia é uma grande profissional, faz tudo com muito carinho e
busca sempre a perfeição. Visitem o site: www.patriciachammas.com.br
Agradeço de coração por tantos anos de dedicação ao meu
trabalho!
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
Programa de TV “Canções e Histórias com Celelê e
seus Amigos”
Fan Page Facebook/celeleoficial
Facebook/celele.cfmelo
Vídeos Youtube/celeleeamigos e
Celelê Musicoterapia - Inclusão
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mais eficiente

por Samara Del Monte

Não são só as pessoas que têm
deficiência... os animais também !

O

s animais são como os
seres humanos, alguns
não têm deficiência, outros têm. Para saber se o
animal tem alguma deficiência, os veterinários se baseiam no histórico, nos dados que o seu dono informa
ou através exames clínico e laboratorial.
No caso de animais silvestres e exóticos, espécies com as quais a médica
veterinária Lucila Catalan trabalha na Clínica Selva, as deficiências mais comuns
são as físicas decorrentes de traumatismo
como atropelamentos, quedas, brigas e
até mesmo de maus tratos, sendo que em
alguns casos são realizadas amputações
de membros, lesões completas em casco
de jabutis e fraturas extensas em bico de
aves. Quando ocorre lesão na medula
espinhal, o animal fica paraplégico. Lesões
neurológicas irreversíveis também podem
ocorrer.
O tratamento varia com o tipo de deficiência. No caso da deficiência física,
congênita ou traumática existe na medicina veterinária a fisioterapia que auxilia
bastante na reabilitação e qualidade de
vida dos animais. A acupuntura também
é utilizada para controle de dor. Existem
cadeirinhas para colocar os paraplégicos.
E, hoje, já existem próteses impressas em
3D para substituição de cascos de jabutis,
bico de aves e para lesões ortopédicas.
“Normalmente, a adaptação dos animais com deficiência é bem tranquila,
pois, diferente de nós, animais não têm
intervenção de fatores psicológicos ou morais. Eles costumam se adaptar bem e ter
uma vida bem próxima do natural”, explica
Daniela Mastropietro, médica veterinária
da Clínica Mundo Rural.
O Cantinho Lelecão nasceu em 1998,
quando Arlete Consentino, 39 anos, começou a resgatar os animais de rua, cuidar,
castrar, vacinar e tentar encontrar um lar

para eles. Um dia, a sua cachorra Veh teve
paralisia e ficou tetraplégica. “Muita gente
veio me falar para sacrificá-la, porque ia dar
trabalho. Isso doeu na minha alma, pois
para mim, eles são meus filhos!”.
Arlete cuida dos animais na sua própria

casa. Atualmente, está com 36, sendo
19 deles cegos, amputados, paraplégicos,
tetraplégicos, além de alguns com câncer.
“Pelo meu amor total à Veh, larguei
minha vida para me dedicar aos animais
deficientes. Sou 100 % deles!”.

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

TORNE SEUS
PRODUTOS E SERVIÇOS ACESSÍVEIS
E ATENDA A LEGISLAÇÃO

CONHEÇA NOSSO PORTFÓLIO
E SOLICITE UM ORÇAMENTO.

Materiais em braille
e fonte ampliada

Consultorias

Acessibilidade
arquitetônica

Sites acessíveis

Livros digitais
acessíveis
(Daisy, Epub3.0)

Livros em áudio
e audiodescrição

Fale com um de nossos consultores
(11) 5087-0956 / 0972 / 0984
comercial@dnaacessibilidade.com.br
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moda e beleza

por Kica de Castro

Exposição Fotográfica
Retratos Inclusivos

T

odas as exposições fotográficas que assino têm como
objetivo valorizar o indivíduo em sua simplicidade, sem
deixar de lado a questão beleza e, principalmente,
empoderar a pessoa retratada. Retratos Inclusivos não
é diferente, segue com os mesmos objetivos e suas
particularidades, toda em preto e branco e sem manipulação de
imagem por meio de computação gráfica.
O ponto de partida é quando ela começou a ser planejada. Foi
no ano de 2015, mais precisamente no dia 27 de fevereiro. Estive
em Belo Horizonte/MG para oficializar o agenciamento de Adriana
Buzelin e fazer algumas imagens para editorial, imagem essa que
foi publicada na Revista Reação - Coluna Ensaio - edição Nº 104 página 98, correspondentes aos meses de maio/junho de 2015.
Deste encontro surgiu uma nova proposta de expor as imagens
de forma virtual, que tivesse como tema qualquer tendência,
nasceu a coluna Retratos Inclusivos que faz parte da revista digital
Tendência Inclusiva.
Nestes anos que vieram, a vontade de Adriana Buzelin era
de proporcionar para mais pessoas a experiência que ela tinha
vivenciado, o de retomar a carreira de modelo após adquirir uma
deficiência e, para as pessoas que não são profissionais, dar uma
oportunidade de conhecer o reflexo no espelho que nem sempre
fica em evidência no dia a dia, enfim um resgate para autoestima.
Dois anos e meio de planejamento, pensando em cada detalhe, na busca de parceiros e o que era então apenas uma coluna
virtual começou a ganhar forças para ser em um espaço cultural
físico na capital mineira.
Em junho de 2017, foram abertas as inscrições para o processo
seletivo apenas para mulheres, que representasse a diversidade:
terceira idade, acima do peso e, claro, a mulher com deficiência.
Das inscritas, 13 foram selecionadas. Cada uma por um motivo
especial: uma por ter um olhar marcante, outra por ter 63 anos e

ter uma personalidade forte, pela história de vida, pela vontade de
quebrar tabus e pelo simples fato de mostrar que a diversidade
precisa ser respeitada.
A beleza não é uma roupa elegante, um sapato da moda ou uma
bela maquiagem, são as características físicas e atitudes que definem
o que é belo ou não, isso foi registrado nas imagens captadas em
dois dias intensos de trabalho para exposição que vai acontecer nos
dias 16 a 27 de agosto, no Shopping Diamond Mall-BH.
Para concretização dessa exposição, tivemos como parceiros:
Locação: Casa Ateliê; Maquiagem: Fernanda Comelli e Rejane
Soilho; Cabelo: Cidinha Mello e Edina Padua; Consultoria de
imagem e estilo: Interno Estilo; Grifes: Aparecida Blanc Vestido
de Noivas, ATMO, Heliana Lages, Just.Place, Lu Henriques, Maria
Antonia Calmon, Nuu Shoes, M’adri, Flores Amadeu Scarpelli e
Valéria Mansur; Apoio: Odette Castro Design de Eventos, Plante
Essa Ideia, TV Nova Cidade, TV Minas, Vanessa Toledo, Revista
Reação e Viver Eficiente; Realização: Kica de Castro Fotografias e
Tendência Inclusiva.
Por último e não menos importante, as retratadas, que são as
verdadeiras estrelas dessa exposição: Adriana Buzelin, Andriele Rocha, Angela Azevedo, Elizabete Linces, Fernanda Vilela, Gabriela
Araújo, Iole Marques, Jaqueline Marques, Michelle Malab, Nereidy Cherulli, Nicole Samira, Tati Sier e Thaíse Maki.
Na bagagem de volta de Belo Horizonte/MG, o que nunca pode
faltar: um queijo, verdadeiras amizades, uma exposição para montar
e muitas histórias para contar. Até o próximo artigo !
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

Dia 01 de Outubro, às 18h
Teatro Municipal Braz Cubas
Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias, Santos – SP

BANDA SINFÔNICA DE CUBATÃO • REGENTE: RODRIGO VITTA • PIANO: JULIO CESAR DE SOUZA

ACESSIBILIDADE, AUDIODESCRIÇÃO PARA CEGOS,
INTÉRPRETE DE LIBRAS E ACESSO PARA CADEIRANTES.
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por Otto Marques da Silva

Recém-Nascidos na Roma Antiga

N

a grande sala do Centro
XPTO Voturuna, Flavius
Joshephus, historiador judeu, levantou-se e erguendo ligeiramente seu braço
dirigiu-se a Cícero:
- Senador Cícero, prosseguindo nossas
discussões aqui, eu gostaria de ser melhor
informado quanto ao famoso artigo da Lei
das Doze Tábuas que determina a morte
de recém-nascidos com defeitos físicos
na Roma Antiga.
- Com prazer. Vou citá-lo primeiramente
no original latino, está correto, prezado
Flavius ? Depois farei a devida tradução
para benefício daqueles que possam ter
dificuldade com o latim. Concordam ?
Trata-se da Tábua IV, sobre o Pátrio Poder
e sobre o Direito dos Cônjuges da Lei das
Doze Tábuas. O artigo em questão diz o
seguinte: “Lex III - Pater filium monstrosum et contra formam generis humanae,
recens sibi natum, cito necato”. Deu para
entender, prezado amigo ?
- Perdi um pouquinho, senador... afirmou ele. Entendi bem esse “cito necato”
Pareceu-me chocante demais ! “Deverá
ser morto imediatamente” ?
O grande senador romano voltou-se
completamente para Flavius Josephus e
explicou:
- Meu caro, a lei dizia o seguinte: “O pai
imediatamente matará o filho monstruoso
e contra a forma do gênero humano que
lhe tenha nascido recentemente”.

- Senador Cícero... um aparte, pediu
Sêneca, levantando-se e assumindo uma
postura bem típica dos romanos de seu
tempo, um tanto quanto formal:
- Cheguei a escrever comentários sobre
a Lei das Doze Tábuas. Deixei claro que os
nascidos não desejados - inclusive do sexo
feminino, lembremo-nos disso - eram afogados na hora do nascimento, numa bacia
adrede preparada, antes da assistente do
parto cortar o cordão umbilical.
Houve uma espécie de zum-zum no
local e por fim ouviu-se a voz de Moisés
que cautelosamente expôs sua opinião.
- Senador Cícero, confesso que fiquei
chocado com esse claro posicionamento
da Lei das Doze Tabuas. No entanto, eu
gostaria de entender melhor essa questão
do cordão umbilical ser cortado ou não.
Cícero levantou-se outra vez e esclareceu com toda a serenidade:
- Prezado Moisés ! Pelas leis romanas
de vários séculos, somente ao cortar o
cordão umbilical começava a existir um
cidadão romano ! Com o cordão umbilical
ligando mãe ao recém-nascido, pela lei o
bebê era considerado parte dela, entende
? Não era ainda considerado um cidadão,
uma pessoa no sentido pleno. Isso por
mais que chorasse ou se debatesse.
Todos os presentes ficaram muito atentos e num silêncio apenas de leve quebrado pelas risadas um pouco abafadas
dos assistentes no salão ao lado.
- Essas imposições referiam-se apenas

a famílias patrícias ? Perguntou Aarão.
- Meu prezado, a lei era para todos os
cidadãos. Estavam excluídos os escravos, claro. Havia, sim, determinados requisitos, mas
que nem sempre eram observados, como
vocês bem podem imaginar. Normalmente
o que deveria - deveria, enfatizo - acontecer
é a mulher que dava atendimento de parteira levar para o quarto não apenas panos
limpos e panelas com água quente para os
trabalhos do parto em si, mas também uma
bacia menor com água fria que ficava ao lado
ou sobre a cama. Na expectativa toda de um
nascimento, apenas quando o bebê começasse a chorar e a mãe estivesse protegida
por lençóis de tal forma que fosse possível
ver o cordão umbilical, o pai era chamado.
- Você me desculpe, mas essa era a
coisa mais horrível que vocês, romanos,
podiam fazer, senador Cícero, explodiu Aarão. E olha que vocês eram considerados
civilizados, conquistadores, especializados
em leis e costumes ...
- Meu caro colega hebreu, Aarão. Estamos analisando aqui os dispositivos legais
daqueles séculos e daquelas realidades.
E pelas leis vigentes, aquele pequeno ser
ainda não podia ser considerado um cidadão romano, porque era parte de sua
mãe... Entendeu, prezado Aarão ?
- Entendi, claro... Mas que era horrível
era, confirmou ele.
- As coisas aconteciam sempre assim ?
Os romanos atuavam sempre de acordo
com as leis ? Quis saber Moisés.

notas
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- Mas claro que não, prezado Moisés... Essa é a realidade de
qualquer povo ou cultura em qualquer época. Sempre houve
os que burlavam as leis ou aproveitavam para se beneficiar.
Era mais do que sabido que muitas e muitas vezes a própria
parteira decidia, num acordo prévio com a mãe, levar o bebê
para criar em sua casa e a mãe comprometia-se a ajudar nessa
criação. Às vezes, porém, a intenção era bem outra e não havia
acordo algum.
O bebê podia ser vendido e preparado para ser um pedinte.
Muitas vezes, devido às lamúrias da mãe na hora do nascimento e
aos pedidos de outros parentes, quando o “pater familias” entrava
sem testemunhas no quarto onde o parto acabara de acontecer,
ele autorizava que o recém-nascido fosse “exposto”. Para tanto,
a família devia, então, preparar o recém-nascido com roupinhas
bem limpas e uma manta bordada, para colocá-lo numa cestinha
enfeitada com flores. Uma das escravas deveria levar o pacotinho
para a entrada de algum templo, para as cabeceiras de pontes ou
para recantos seguros dos jardins públicos, ou seja, para um lugar
sem perigo para a criança ou considerado sagrado, na esperança
de que fosse encontrado por algum casal que pudesse dele cuidar.
O bebê sobreviveria, mas com um destino incerto.

A decisão era do pai
O pai entrava sozinho no quarto, demonstrando pela
postura seu importante papel de “pater famílias”. Olhava
seu novo filho com olhares críticos, frios e decisórios. A
parteira, que já devia ter coberto o corpo da parturiente
com lençóis limpos, desembrulhava o bebê para ele ver,
ainda preso à mãe pelo cordão umbilical.
O pai, de punho direito fechado, olhava com cuidado
e decidia na hora, com o dedo polegar para cima ou para
baixo, com a mãe na maior expectativa, claro.
Se o bebe fosse franzino demais, se tivesse aspecto
doentio, se tinha seus membros defeituosos, ou se tinha
alguma similaridade com algum animal (especialmente
carinha de macaco, cachorro ou algo assim), recebia ali
mesmo sua sentença de morte.
O “pater familias” baixava o polegar, dava meia volta e
saía do quarto e da própria casa. A parteira deveria então
mergulhar o rostinho da criança na bacia e num instante
ela morreria.
NOTA DO AUTOR: Os personagens citados neste texto, são alguns dos participantes do meu
mais recente livro intitulado “Eu, Sísifo”. Ele poderá ser encontrado no site www.crfaster.com.br.
No futuro breve, será apresentado impresso.

Otto Marques da Silva
é Membro da União
Brasileira de Escritores – UBE
Consultor em Reabilitação Profissional

Brasília ganha estação de
ginástica adaptada ao ar livre

Inaugurado em julho, o equipamento fica no Parque da
Cidade Dona Sara Kubitschek, próximo ao Estacionamento
13 e ao Quiosque do Atleta. A iniciativa faz parte de uma
parceria entre o governo de Brasília, a empresa Mobiliários
Urbanos Desportivos (Mude) e o Banco Santander, sem
ônus para o poder público e com manutenção incluída.
O local recebeu piso emborrachado e calçamento com
acessibilidade, e teve os conjuntos de mesas e bancos
revitalizados. Para o Distrito Federal, estão previstos 37
equipamentos semelhantes para ginástica e alongamento,
distribuídos por diversas regiões administrativas. Desses,
seis são adaptados para pessoas com deficiência, sendo
este o primeiro. Do total, 30 já foram instalados.
Além de possibilitar exercícios individuais, no novo espaço serão dadas aulas gratuitas de treinamento funcional,
inclusivas e ministradas por profissionais especializados. Os
interessados podem consultar os dias e os horários pela
internet e ir ao local ou fazer a reserva pelo aplicativo da
empresa para celular. Brasília é a segunda região do País
a receber a iniciativa, que já ocorre no Rio de Janeiro/RJ e
será expandida para outras três capitais. Em 2016, o Parque
da Cidade, por meio de produtores de eventos, adquiriu
alguns brinquedos adaptados para crianças com deficiência
onde está o “foguetinho”, um ícone de Brasília/DF.
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Software gratuito reconhece voz
com ditado em português

O

lançamento é do Instituto
Novo Ser, do Rio de Janeiro, e tem o nome de “Xulia”
(Xestión Unificada de Lenguaxe con Intelixencia Artificial, no dialeto galego - Gestão Unificada
de Linguagem com Inteligência Artificial).
Apresentado em 10 de julho último, foi
desenvolvido especialmente para pessoas
tetraplégicas terem controle avançado do
computador através de comandos por voz
e substitui integralmente o uso do teclado e
do mouse em computadores e dispositivos
com ambiente Windows.
De acordo com Ricardo Gonzalez, diretor de projetos do Instituto, tetraplégico desde 1997 após sofrer um acidente
de carro, o software traz uma importante
contribuição para a produtividade e a autonomia na utilização de computadores
por pessoas com deficiências físicas. “O
ditado contínuo na língua portuguesa e os
comandos de voz existentes, são mais de
150, permitem o controle pleno do computador com alta performance. O reflexo
na inclusão dessas pessoas é inestimável”,
afirma Gonzales. Para ele, hoje em dia é

impensável a pessoa participar ativamente
de sua comunidade de maneira desconectada do mundo digital: “Estudar, trabalhar,
conhecer o mundo e fazer amigos são
algumas das atividades que a acessibilidade digital favorece. Esse é o principal
ganho de programas como o Xulia”, explica
o diretor, que está intimamente ligado ao
projeto já que o programa foi criado pelo
desenvolvedor Antonio Losada González,
da Universidade Vigo, na Espanha, primo
dele. O Instituto colaborou com a realização
de testes e indicações para o aperfeiçoamento do programa.
O software é inspirado no Motrix, desenvolvido pelo professor José Antônio Borges,
da UFRJ. O diferencial do programa em relação a outros do mercado é a possibilidade
do usuário ditar textos em português. Para
isso, o Xulia faz uso da tecnologia Google,
que permite comunicação com a máquina
por meio de ditado contínuo. Dessa forma,
não é necessário que se aplique uma linguagem especial para ele, como ocorria nos
programas criados anteriormente.
Gonzalez destaca outras vantagens: “A
possibilidade do usuário personalizar co-

mandos de forma amigável e a existência
de inúmeros comandos criados especialmente para proporcionar autonomia são
bons exemplos. É possível também controlar o mouse com a cabeça de forma
associada com outro software gratuito”.
Para ensinar os interessados a utilizarem
o Xulia, o Instituto Novo Ser oferecerá uma
assessoria gratuita sobre inclusão digital
para as pessoas que apresentem algum
tipo de limitação sensorial e motora. O serviço contará com recursos como aplicativos
de acessibilidade, indicações de órteses,
ferramentas que auxiliam a funcionalidade,
e adaptações para a utilização de computadores com maior independência. Quem
se interessar, deve agendar previamente
as suas sessões pelo telefone pelo e-mail
novoser@novoser.org.br

tecnologia
Capa para prótese ganha prêmios internacionais
Lançada em dezembro passado, a
capa de prótese “Confete” já ganhou
dois prêmios internacionais: em abril,
o alemão Red Dot Award: Product
Design, categoria Health (saúde), na
categoria “Best of the Best” (melhor
dos melhores) e, em junho, o Leão
de bronze no Cannes Lions Festival of
Creativity (Festival de Criatividade de
Cannes), na categoria Design de Produto. Lançada pela ID Ethnos, marca
da empresa carioca Ethnos, especializada em fabricação e comercialização
de próteses e órteses ortopédicas, em
parceria com o estúdio de design curitibano Furf, a capa tem um propósito
funcional, de devolver o volume da
perna, e emocional, incentivando a
reabilitação e autoestima dos amputados através do design e suas formas
de expressão. De acordo com dados
da Ethnos, o Brasil é o quarto país no
mundo em número de amputados.
O mercado crescente de capas vem
buscando dar volume para as próteses
mas elas passam longe de agradar
a todos. A maioria tenta imitar uma
perna natural sem conseguir. As mais
modernas têm impressão em 3D mas
os custos são ainda elevados. As capas
Confete, produzidas em larga escala,
possibilitaram uma redução no preço.
Ela é encontrada em oito cores,
além de poder ser customizada. O
modelo é indicado para homens e
mulheres, é agradável ao toque e já
vem pronto para ser cortado e ajustado na hora. Segundo os idealizadores,
é como uma camiseta tamanho “M”,
que pode ser usada por um grande número de pessoas. A empresa, inclusive, já pensa no mercado internacional,
duas unidades já foram vendidas para
a Costa Rica e a procura fora do Brasil
tem sido crescente, já que pessoas de
vários países demonstraram interesse
por meio das redes sociais.
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por Alessandra Trigo

Educação Inclusiva e especial
é dever do Estado

N

ão temos dúvidas de que a
obrigatoriedade da disponibilização de classes com
educação bilíngue é um
tema desafiador à nossa
sociedade, onde, infelizmente, a grande
maioria dos entes públicos atua de forma lenta quanto à verdadeira inclusão na
educação. Diria mais, onde falta o mínimo
necessário para que ela aconteça.
A nossa reflexão tem por objetivo demonstrar o quanto a lei assegura à pessoa
com deficiência o direito pleno à educação
inclusiva e, quando necessária, à especial,
visando o seu empoderamento. Isso porque, não se pode aceitar que a diversidade humana não seja respeitada e seus
potenciais explorados em sua plenitude.
Com o conceito de pessoa com deficiência em constante evolução, não mais se
atribui exclusivamente a ela a deficiência,
mas, principalmente ao meio em que se
encontra inserida, que não lhe oferece
acessibilidade em seu sentido amplo, para
as diferentes modalidades de deficiência (física, sensorial, intelectual, autista e
superdotados) de maneira a respeitar o
desenvolvimento de suas capacidades e
o exercício de uma vida com autonomia e
independência fundamentais à sua participação social e educacional com igualdade
de oportunidades.
Pautados nas abordagens dos princípios da educação que norteiam a farta
legislação brasileira, não há dúvidas de
que a educação é um direito de todos e
que, quando necessária, deve ser oferecida visando proporcionar ao aluno condições efetivas para sua participação e
desenvolvimento. Nesse sentido dispõem
os artigos 205, 208, III da CF; artigos 27 a
33 da Lei Brasileira de Inclusão.
Aqui acho necessário abrirmos um pa-

rêntese para esclarecermos que não se
pode atribuir tão somente aos professores
todas as responsabilidades para promoção
da inclusão na sala de aula, como ocorre
na quase totalidade das escolas, eis que
não possuem estrutura satisfatória na perspectiva da inclusão e do atendimento às
necessidades educacionais especiais de
cada aluno. É preciso que aos professores
sejam asseguradas condições para que a
promova, bem como sejam garantidas as
capacitações e equipe técnica adequadas. Além disso, existem deficiências que
dependem de educação não apenas inclusiva, mas, especial, como no caso das
pessoas surdas. Dessa forma, somente
com o fortalecimento de ações nesse sentido superaremos a lógica da exclusão do
ambiente escolar.
Por conseguinte, nesta seara de raciocínio, não basta garantir a matrícula do aluno
com deficiência na rede regular de ensino.
A ele é dever do Estado disponibilizar escola apropriada com o objetivo de atender
às suas necessidades de forma pessoal.
Destaco que defendo a educação in-

clusiva na sala de aula quando possível,
ou seja, inserir o aluno com deficiência
com outros que não tenham nenhuma
deficiência. Não se discutem os benefícios
do grupo, no que tange ao convívio da
pessoa com deficiência com alunos sem
necessidades educacionais especiais, uma
vez que isso promove o conhecimento
das diferenças existentes ocasionando
uma maior aceitação social e o desenvolvimento do sentimento de solidariedade.
Contudo, o benefício do grupo não pode
ocorrer em detrimento daquele que depende de educação especial para que as
oportunidades sejam igualadas e, consequentemente, seus direitos e garantias
fundamentais preservadas.
Assim sendo, não se podem tomar
como sinônimas a educação especial e a
educação inclusiva, pois esta é oferecida
na mesma sala de aula do aluno sem
deficiência, ao passo que aquela ocorre
exclusivamente para ajudar a pessoa com
deficiência, atendendo as suas especificidades.
Sob essa perspectiva não nos assistem

opinião
dúvidas de que somente ocorre a inclusão
da pessoa surda atendendo aos preceitos
da lei com a disponibilização a ela da
escola ou classes de educação bilíngue,
o que, com o advento da Lei Brasileira de
Inclusão restou-se assegurado de forma
expressa no disposto do art. 28, IV.
Com efeito, o Decreto Nº 5.626/05,
em seu art. 22, §1º, define escolas ou
classes de educação bilíngue “aquelas em
que a Libras e a modalidade escrita da
Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de
todo o processo educativo”. Logo, a Libras
atua como língua de instrução e a língua
portuguesa em sua modalidade escrita
como segunda língua (ao contrário, na
escola inclusiva a língua portuguesa não
perfaz um caráter instrumental).
Somado a isso, como ocorre nos dias
atuais, na grande maioria da rede educacional, é preciso que a pessoa surda
frequente a escola em tempo integral,
onde no contraturno de sua classe de aula
é ensinado Libras, o que, a meu sentir, a
desestimula e dificulta consideravelmente
seu processo de aprendizagem, uma vez
que ela pouco entende do conteúdo escolar dado em sala de aula. Afinal, ela não
ouve e não domina a língua portuguesa.
Em que pesem as dificuldades do caminho, não se pode fechar os olhos e deixar que o processo educacional inclusivo
e especial figure apenas de forma teórica.
Precisamos ir além. Precisamos promover
a verdadeira inclusão, onde cada um tenha
oportunidades reais para seu desenvolvimento. Afinal, como afirma Mantoan: “há
diferenças e há igualdades, e nem tudo
deve ser igual nem tudo deve ser diferente, [...] é preciso que tenhamos o direito
de ser diferente quando a igualdade nos
descaracteriza e o direito de ser iguais
quando a diferença nos inferioriza”.
Alessandra Trigo
é servidora pública, mestre em
Direito Constitucional, palestrante e autora do livro “OI, não
é o fim, é só o começo”.
E-mail: alessandratrigo1973@
gmail.com

notas
Professores da rede estadual paulista
farão curso de capacitação
As Secretarias de Estado da Educação e dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de São Paulo assinaram um Termo de Cooperação
com o Instituto Rodrigo Mendes para o curso “Ensino Médio Inclusivo: construindo uma escola para todos”. O programa tem ainda
parceria com o Instituto Unibanco e seu objetivo é desenvolver
uma ação de formação continuada sobre educação inclusiva. As
aulas começaram no início de agosto envolvendo 1.417 escolas de
13 diretorias de Ensino, incluindo professores da Sala de Recursos,
professores da Educação Básica II (atua nos Anos Finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio), diretores, vice-diretores, supervisores, diretores de Núcleo Pedagógico
e professor coordenador do Núcleo Pedagógico (preferencialmente de Educação
Especial). Em formato semipresencial, a capacitação tem o objetivo de ampliar os
conhecimentos teóricos e práticos de educadores que atuam no Ensino Médio
Regular e Atendimento Educacional Especializado, propiciando melhor atendimento
aos estudantes com deficiência. O curso tratará ainda de reflexões sobre a cultura do
pertencimento e o papel da escola na construção da cidadania. A expectativa é que
esses profissionais sejam interlocutores entre as diretorias e escolas e multipliquem
experiências produzidas em projetos locais. A previsão é de 100 horas, divididas em
14 aulas por videoconferência, realizadas em ambiente já utilizado pelos professores
da rede de ensino estadual e em ambiente virtual do Instituto Rodrigo Mendes.

Deputados discutem criação de cadastro
único sobre pessoas com deficiência
Está em análise na Câmara Federal o Projeto de Lei
2157/15, de autoria do deputado Marcelo Belinati (PP/
PR), que estabelece a criação do Cadastro Nacional de
Pessoas com Deficiência, levantamento já previsto na
Lei Brasileira de Inclusão (13.146/15). Seu objetivo é
auxiliar na elaboração de políticas públicas e medidas
de apoio específicas para esse grupo. Em agosto, de
acordo com informações da Agência Câmara de Notícias,
houve audiência na Comissão de Defesa dos Direitos
das Pessoas com Deficiência que discutiu os desafios
para integração das bases de dados existentes. Hoje o IBGE já inclui dados sobre
deficiência no censo demográfico e o Cadastro Nacional sugerido pelo projeto será,
na opinião do diretor de pesquisas do órgão, Cláudio Crespo, mais uma fonte de informação sobre as necessidades de cada indivíduo registrado. O assessor da Secretaria
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anderson Sant’Anna, lembrou que,
para fazer um cadastro único, é preciso conectar uma série de bancos de dados que
já estão organizados. A secretaria criou um comitê, do qual participam 12 órgãos da
administração pública federal e do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência
(CONADE), para discutir como será formulado o cadastro.
A deputada suplente Rosinha da ADEFAL (PTdoB-AL), que é cadeirante, ressaltou
que o maior desafio do projeto é definir de que forma será feita a integração das
informações dos diversos bancos de dados. “Sabendo que o Executivo já está fazendo
um estudo aprofundado para cruzar os dados que já existem em vários ministérios,
que a gente possa cruzar esses dados e criar um cadastro bem completo”. Depois de
passar pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o projeto,
que tramita em caráter conclusivo, deve ser analisado pela Comissão de Constituição
e Justiça. Aprovado, não precisará passar pelo plenário da Casa.
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por Suely Carvalho de Sá Yanez

ABRINDO OPORTUNIDADES...
e contribuindo para um futuro melhor!

A

judar...semear...contribuir...
aprender...crescer...compartilhar...ter iniciativas...
lidar com imprevistos...ter
elementos para decisão de
caminhos profissionais futuros...valorização da vida...transformação de conceitos...
reformular superação...
É o que tem sido feito em cada
edição de voluntariado em eventos Mobility & Show. Nesta edição RIO 2017 não
foi diferente.
Bom reforçar... Não é, nunca foi e nunca será apenas um “trabalho” voluntário para executarem tarefas e terem uma certificação
com horas. É dar instrumentos por meio de capacitação (básica) e
oportunidades de vivências a cada um, contribuindo para uma parte
da formação de pensamentos, entendimentos, compreensão de si,
de outros, reflexões práticas sobre relacionamentos interpessoais
e trabalho em equipe. Tudo isso faz parte dos momentos que
passamos juntos.
Convido você, leitor(a), a ler cuidadosamente cada depoimento
abaixo, atentando para os detalhes sutis que estão em cada palavra,
cada expressão.

empurrando pessoas em cadeiras de rodas me ajudou a perceber as dificuldades
pelas quais muita gente passa diariamente, as quais eu não conhecia... passei a
reparar na cidade, os meios de acesso
às pessoas com deficiência e percebi, por
exemplo, que a sinalização no chão para
cegos no metrô não está como deveria
estar. Eu acredito que tenha sido muito
importante pra todos nós, escoteiros, termos nossos olhos abertos quanto a tudo
isso, e acredito ser muito importante para
os jovens, como futura geração adulta, passarem pelo mesmo. Sou
muito grata por ter participado” (Bruna Reis Ramella, escoteira,
monitora da Patrulha Terra do Fogo 123ºGEMAR Almirante
Saldanha)

“Cresci muito, me surpreenderam. Sai do evento com mais força
e coragem pra seguir em frente. Aprendi muito e sou grata por esse
passo importante para sociedade” (Bárbara Maia, estudante de
arquitetura e urbanismo - PUC/RJ)

“Foi incrível ajudar as pessoas, conhecê-las e escutar suas histórias. Eu aprendi muita coisa com esta feira e espero participar
de muitas outras” (Bárbara Magno, monitora da Patrulha Boto
Rosa 123°GEMAR Almirante Saldanha)

“Muito obrigada por todo ensinamento transmitido...foi riquíssimo!” (Mayra Moreno, estudante de neurociências - Universidade
Veiga de Almeida/RJ)

“Ajudar foi uma experiência muito enriquecedora em diversos
aspectos. Eu tive acesso a uma grande quantidade de informação
e conhecimento sobre o assunto e, além disso, eu pude colocar em
prática todo esse novo conhecimento. Raras as pessoas que têm
a chance de viver tal experiência, que agrega um valor intelectual,
afetivo e altruísta e além de contribuir para a minha formação
moral, como um bom cidadão, também contribui para que as
pessoas com deficiência se sintam cada vez mais incluídas dentro
da sociedade. É o conjunto das pequenas ações como essa que
lentamente transforma o mundo em um lugar melhor” (Dante
Pimentel, 16 anos, membro da Tropa Sênior, 123°GEMAR Alte
Saldanha)

“São eventos assim que faz com que nós que trabalhamos com
acessibilidade possamos ver que a nossa luta não é em vão. Me
sinto orgulhosa de ter feito parte de mais um capítulo dessa história
de conquista e superação. Queria aproveitar e parabenizar toda
equipe que somou força pra que tudo ocorresse da melhor forma”
(Maura Guimarães, intérprete/libras - Unilehu)
“Para mim foi muito importante participar do evento. Como estudante de Terapia Ocupacional pude colocar meus conhecimentos
em prática, além da experiência em conhecer pessoas novas de
diferentes cursos, criar novos contatos para trabalhar em outros
eventos. Gostei bastante da experiência...” (Luciane Almeida,
estudante de Terapia Ocupacional - UFRJ)
“Trabalhar na Feira Mobility & Show foi, pra mim, uma experiência esclarecedora. Conduzir uma moça cega, subir pela rampa

“Foi uma experiência inesquecível. As pessoas presentes no
evento ficaram muito felizes ao verem os escoteiros ajudando.
É muito bom poder atuar em eventos como este, ajudando o
próximo em toda ocasião possível, seguindo nossa lei escoteira”
(Paloma Vanrel Garcia, monitora da Patrulha Cisne.123°GEMAR
Almirante Saldanha)

“Como escoteiro estive atuando em outros eventos similares, mas
especialmente neste, assistindo tantas tecnologias que auxiliam as
pessoas, o ânimo foi ainda maior por poder observar os recursos tão
modernos que hoje são oferecidos... Além disso, é gratificante poder
estar à disposição e ajudar as pessoas com a nossa tropa de escoteiros.
Contem conosco!” (Andre Torricelli F. da Rosa, Chefe Escoteiro 123º Grupo Escoteiro do Mar Almirante Saldanha)

ponto de vista
2018 por nada!!!” (Gabriel Medeiros, estudante de Turismo – Universidade Veiga
de Almeida)
“A satisfação de realizar esse trabalho
como voluntária é única, assim como cada
experiência que é vivida. Sou de São Paulo
e no Rio de Janeiro foi tudo diferente: pessoas, momentos, sotaques, mas a satisfação,
ah, essa me acompanhou. Grata” (Bianca
Zanardi, terapeuta ocupacional pós-graduada em Saúde Funcional - assistente
de coordenação dos voluntários)

“Minha experiência foi extraordinária!
Estou honrada por ter participado desse evento que é uma enorme conquista
no quesito Acessibilidade e tem extrema
relevância para Pessoas com Deficiência. É maravilhoso estar bem perto dos
palestrantes e conhecer melhor essa realidade próxima que muitas vezes parece
ser tão distante. As lutas, as barreiras, as
histórias, as conquistas de pessoas que
não desistiram de viver nos dão força
para minimizar nossos problemas diários
e repensar nos valores da vida. E como
disse o filósofo Hegel: “pensar a vida:
eis a tarefa”, a tarefa de todos nós para
um dia finalmente criarmos uma cidade/
país/mundo com respeito à igualdade de
direitos onde todos possam ir aos mesmos
lugares e tenham as mesmas oportunidades. Foi um final de semana rico e cheio
de esperança, não tenho a menor dúvida
que sai uma pessoa melhor do que entrei.
Obrigada!” (Andressa Guerra, estudante
de Serviço Social – PUC/RJ)
“Foi uma grande oportunidade para
aprender e entender melhor as necessidades das pessoas com deficiência. Foi
gratificante ter tido a chance de participar
de um evento inclusivo como esse...quero outra oportunidade...” (Thayna Torres,
estudante de Turismo - Universidade
Veiga de Almeida)
“Então, a feira em si é maravilhosa,
você aprende lições de vida com pessoas que são iguais a você, mas convivem
diferente. Amar ao próximo e colher é tão
gratificante, ainda mais quando se trabalha
com uma equipe tão acolhedora e gente
boa, amei trabalhar na feira, não perco

“A Cidade maravilhosa nunca esteve tão
esplêndida! Ter sido voluntário foi show de
bola! Como primeira edição em solo Fluminense, tínhamos a missão de bem acolher a
todos e essa acolhida foi recíproca por cada
visitante. Resultado: fim de semana e muita alegria! Oportunidade ímpar viver esses
momentos. Organização foi muita assertiva
no lugar escolhido para o evento, espaço de
test-drive permitiu uma boa avaliação dos
veículos testados e havia inclusive test drive
de cadeira de rodas motorizadas!” (Clinton
A. do Espírito Santo, aluno do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia da
UNIFESP, assistente de coordenação dos
voluntários)
“Aprendo mais a cada edição e em cada
feira de acessibilidade acrescento mais ao
meu currículo e à minha vida. Poder fazer
parte desse time é gratificante e inesquecível. A feira vem se superando a cada ano
e eu tenho o prazer de falar que EU FAÇO
PARTE DESSE TIME!” (Fernanda Messias,
Fisioterapeuta, assistente de coordenação de voluntários)
Então...
Vale a pena investir?
Se pelo menos UM se tornar um multiplicador das ideias, perceber a importância
da busca de melhorias na área em que atuamos, disseminando informações, conhecimentos e sendo um futuro militante da
causa...ah...valeu a pena!
Quanto vale todo esse retorno escrito e
outros retornos que vimos e ouvimos?
Simplesmente não tem preço!
Que venham os próximos! “...sabendo que nosso trabalho não é em vão...”
(Paulo de Tarso)

25ª Marcha pela Paz em
São Paulo

A 25ª edição da Marcha pela Paz,
encerrando o primeiro semestre deste ano, reuniu milhões de pessoas
nas ruas de São Paulo. Os participantes caminharam da estação Luz do
Metrô até a Praça Heróis da FEB, na
zona norte da capital paulista. Com
muitas pessoas com deficiência
que sempre participam, a estrutura
foi diferenciada nesta edição, com
maior segurança, intérpretes de libras
pelo trajeto e um local mais estruturado para participarem das atrações
musicais (e outras), com boa proximidade do palco da concentração
e com acompanhantes. “Foi uma
das marchas mais bem organizadas para receber as pessoas com
deficiência. Tenho ido ao longo dos
anos desde à primeira e nesse ano
foi diferente pois além do transporte
(Atende) no metrô, teve transporte buscando grupos em casa para
serem levados”, diz Ana Paula dos
Santos, que frequenta vários locais
e faz uso de cadeira de rodas. Outras
pessoas com deficiência comentaram positivamente o Evento pela estrutura. Parabéns aos organizadores
e que possamos melhorar cada vez
mais ! A Revista Reação agradece a
atenção que nos foi dada durante
todo o evento !
Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional
especializada em Orientação
e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua
na área de reabilitação e
Consultoria.
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por Ricardo Beráguas

Isenção de impostos

A

s associações sem fins lucrativos e fundações podem ser classificadas em dois grupos distintos, ou
seja, as imunes a todo e qualquer tipo de impostos
e aquelas que são isentadas de alguns impostos,
mas sofrem incidências de outros.
Primeiramente vamos tratar daquelas que tem imunidade a
qualquer imposto, ou seja, nenhum imposto poderá alcançá-la.
O legislador entendeu que o país precisava proteger o povo
brasileiro, ofertando-lhe amparo nos momentos de necessidade,
com amparo da assistência social ou da saúde, assim como na
educação. Por conta disso, colocou esta regra diretamente na
Constituição Federal – artigo 150.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
As organizações consideradas como imunes, precisam atender
a alguns requisitos para fazer valer sua imunidade tributária, a
saber:
a) Serem do ramo da Saúde, Educação ou da Assistência
Social;
b) Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título (não distribuir lucro);

c) Aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (não enviar recurso
para o exterior);
d) Manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão. (Possuir livro diário contábil registrado em cartório).
Imunidade tributária significa que nenhum tributo poderá
alcançar esta entidade, quer de origem federal, estadual, municipal ou previdenciária.

ORGANIZAÇÕES ISENTAS DE IMPOSTOS
As associações sem fins lucrativos que não são imunes têm
direito a serem isentadas de impostos em algumas situações,
vamos ver caso a caso:

IMPOSTO DE RENDA
Para serem isentadas do imposto de renda, as organizações
precisam cumprir com o que está previsto no artigo 174 do
Regulamento do imposto de renda.
DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições de caráter
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filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis
que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas
e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos.
I - não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados;
II - aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
III - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contado da data da emissão, os documentos que comprovem
a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;
V - apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos,
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da
Receita Federal;
VI - recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas
pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social
relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações
acessórias daí decorrentes;
VII - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no
caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas
atividades, ou a órgão público;
VIII - outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO
Esta contribuição é calculada sobre a base de cálculo do
imposto de renda e, as instituições que não forem contribuintes
do imposto de renda, se tiverem cumprido com as regras acima
descritas, também serão isentadas deste tributo.

PIS SOBRE O FATURAMENTO
As organizações sem fins lucrativos não recolhem este imposto sobre o faturamento, uma vez que para elas a tributação
de “PIS” incide sobre a folha de pagamento de salários.

COFINS
O Cofins é isentado apenas sobre os valores de mensalidades ou contribuições de associados, além das operações que
envolvam convênio público. Outras receitas que ocorrerem
serão tributadas.

IMPOSTOS MUNICIPAIS
Os impostos municipais. ISS, IPTU, ITBI, podem ser isentados
conforme a legislação de cada cidade, particularmente, mediante
requerimento específico e processo.

IMPOSTOS ESTADUAIS
Os impostos estaduais, ICMS, ITCMD, podem ser isentados, individualmente conforme a legislação de cada Estado,
particularmente, mediante requerimento específico e processo. Importante destacar que o ITCMD incide sobre doações
que a entidade receber e, quem paga esse imposto é o
recebedor da doação e não o doador.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A previdência social não concede isenção a nenhuma organização. Apenas as entidades imunes que não a recolhem.
Há diversas obrigações acessórias que as entidades estão
obrigadas, porém destacaremos algumas que são fundamentais.

Obrigações Acessórias
1 - Livro Diário Contábil
Deve ser encadernado e registrado no cartório de pessoas
jurídicas. A lei que criou o ECD não dispensou as entidades desta obrigação que está prevista no Código Tributário Nacional.
2 - OBRIGAÇÕES SPED
Dentre as obrigações SPED temos o ECD que é o livro
diário contábil em formato digital e dentro dos parâmetros da
Receita Federal – Obrigatório para as entidades que tiveram
receitas acima de R$ 1.200.000,00 no ano.
ECF é a antiga declaração do Imposto de Renda e é obrigatório a todas as entidades sem fins lucrativos que tiveram
qualquer movimentação econômica.
3- OBRIGAÇÕES RECEITA FEDERAL
DCTF – Para as entidades que não tiveram movimentação
financeira, apresentar uma por ano, já as que tiverem movimentação, apresentar uma por mês.
DIRF – Para relacionar as retenções de impostos existentes.
4 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
GFIP – Obrigatório informar as movimentações trabalhistas
ou sua ausência.
Lei 12.101/09 – CEBAS
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
é concedido às entidades de Educação, Assistência Social ou
Saúde para comprovação de que elas realmente desenvolvem as
atividades nos termos da lei. É a peça fundamental para justificar
que a Organização faz jus a sua imunidade tributária.

Ricardo Beráguas

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

E

m 2009, aos 22 anos, Maiara
Regina Pereira Barreto morava sozinha em São Paulo/SP
e cursava o segundo ano da
Faculdade de Farmácia da USP
(os pais moram em São José dos Campos/
SP, no interior paulista). Uma colisão com
um carro, quando estava na garupa de
uma moto, provocou um trauma em sua
coluna e fez com que, como tantas pessoas, precisasse mudar sua vida naquele momento. Hoje ela é
considerada um dos grandes nomes da natação paralímpica,
tendo integrado a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos
Rio 2016.
Desde muito jovem ela já praticava natação, mas foi em seu
processo de reabilitação no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília/DF, onde ficou por quatro meses, que redescobriu a água.
Antes ela já tinha ficado um mês hospitalizada com complicações
devido à lesão medular e à imobilidade.
Maiara começou em campeonatos pequenos e foi se destacando aos poucos, até a convocação e participação nos Jogos
Paralímpicos, onde alcançou o 7º lugar nos 50m costas e o 8º
nos 100m livre. Em 2016 era a primeira
colocada no ranking brasileiro da Classe
S3, que congrega atletas com afetação de
tronco e extremidades superiores e afetação grave de extremidades inferiores.
Agora em 2017 é a segunda. Ela também
participa de maratonas aquáticas.
Um de seus feitos neste ano foi na etapa regional São Paulo do Circuito Loterias
Caixa de Atletismo e Natação, disputada
no último mês de abril, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital
paulista. Ela conseguiu quebrar recordes

brasileiros na piscina, estabelecendo a melhor marca do país nos 200m livre, com
4min29s68, e nos 50m livre, com 57s72,
sua especialidade e categoria em que mais
gosta de competir.
Retomar a vida depois do acidente demandou grande esforço, como ela conta:
“Foi muito difícil sair da condição na qual
não conseguia me mexer, me alimentar
sozinha ou me vestir, mas com o apoio dos
meus pais e amigos, aos poucos, fui me adaptando. Comprei um
carro adaptado, fiz pequenas alterações em casa, novos ajustes
na rotina. Hoje sou independente e faço atividades como qualquer mulher”, conta Maiara, que também trabalha como modelo.
Ela não deixou os estudos de lado e voltou à faculdade
depois do acidente: “Inicialmente foi muito difícil, tive muitos
problemas de acessibilidade, barreiras que consegui quebrar aos
poucos. Quando me formei, a faculdade já estava mais acessível
e preparada para receber outros alunos com dificuldades de
locomoção”. O esforço valeu a pena e hoje ela trabalha em uma
indústria farmacêutica.
Maiara tem uma rotina de treinos puxada: são seis vezes
por semana, de segunda a sábado, fora
os treinos de musculação duas vezes na
semana. Arranja tempo para tudo e só
lamenta que as marcas não trabalhem
muito com o público com deficiência, porque adorou a experiência como modelo.
Uma coisa que ela nunca vai esquecer
é da sua participação nas Paralimpíadas:
“Foi incrível ! Uma experiência muito única. Ouvir as pessoas gritando meu nome
no ginásio da natação foi maravilhoso !”,
conclui a atleta enquanto se prepara para
novas conquistas.
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Escritório móvel agiliza processos de
isenção na região de Campinas/SP

A

Revista Gente Ciente, em
parceria com a empresa
JR Isenções, lançou o seu
escritório móvel na cidade
de Campinas/SP. O novo
serviço é uma novidade em todo o Brasil
e será composto por uma van adaptada e
transformada em uma unidade de atendimento para pessoas com deficiência
interessadas em adquirir automóveis com
o direito à isenção de impostos, tais como
IPI, ICMS e IPVA. O objetivo é levar ainda
mais conforto e praticidade ao público
composto de pessoas com deficiência
em toda a região de Campinas, interior
paulista. A unidade móvel é composta de
um mini-escritório, com mesa, cadeiras,
computador, poltronas para espera pelo
atendimento e material de divulgação sobre os processos de isenção de impostos.
De acordo com José Roberto Guimarães, diretor da Gente Ciente e idealizador
da unidade móvel, a proposta do projeto
é “fazer atendimentos em locais onde ainda não existem escritórios especializados
como o nosso. Ganham as pessoas com
deficiência e ganham as concessionárias
que terão a oportunidade de buscar um
público seleto, com alto poder aquisitivo,

cada vez mais interessado em adquirir
carros novos usufruindo das isenções das
quais tem direito”, ressaltou Guimarães. O
escritório móvel vai marcar presença em
eventos que tenham como público alvo
as pessoas com deficiência, em bancas
examinadoras para PcD´s, exames de autoescolas, e concessionárias em cidades
de toda a região de Campinas.
Totalmente adesivada com ilustrações
que remetem ao mercado automotivo
para pessoas com deficiência, a van da

Gente Ciente, em parceria com a JR
Isenções, é mais um diferencial que a
empresa oferece aos seus clientes. “O
mercado de veículos para PcDs está cada
vez mais aquecido e o público cada vez
mais exigente. Por isso temos que sair
à frente e oferecer um atendimento de
excelência, à altura deste segmento de
consumo”, lembra José Roberto Guimarães. A empresa conta hoje com uma
equipe de 10 funcionários totalmente
treinados para o atendimento de pessoas
com deficiência que queiram adquirir um
carro novo. O local é totalmente adaptado, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h00. O escritório
móvel deverá seguir o mesmo padrão
de atendimento da sede localizada no
Parque Taquaral, em Campinas.
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por Luciene Gomes

Formação de profissionais deixa de
lado importância da acessibilidade
uando me deparo com cidades nada acessíveis para as
pessoas com deficiência ou
com mobilizada reduzida, me
questiono sobre a formação
de arquitetos, urbanistas e
engenheiros (com diferentes especializações) e como esses profissionais
pensam a cidade.
Fiz o curso de arquitetura e urbanismo no ano de 2002 em uma das
mais importantes universidades do país
e, naquela época, acessibilidade não
era um assunto cobrado ou ensinado
pelos professores, mesmo tendo uma
pessoa com deficiência em sala de aula
e ainda que os alunos e professores
presenciassem todos os dias as minhas
dificuldades para tudo.
Adoraria que hoje isso fosse diferente, mas julgando pela falta de acesso
em tantos lugares, pelos erros de projetos que quando executados impedem
o ir e vir, penso que há muito a ser
feito ainda.
Os obstáculos estão por toda parte.
Outro dia fui a um cinema reformado há pouco tempo em São Carlos/
SP, local que é de responsabilidade da
prefeitura, e me deparei com rampas
completamente fora da norma, e mesmo com a cadeira motorizada, precisei
de ajuda das pessoas para utilizá-las e,
ainda assim, sem nenhum exagero, poderia ter me acidentado. Esse é apenas
um, entre tantos outros exemplos, que
me faz questionar se os profissionais
responsáveis pelos projetos testam os
locais depois de prontos. Como erros
tão evidentes recebem aprovação para
serem utilizados ? Por que a legislação
não é efetivamente cumprida ? Por que
acessibilidade é um tema ainda considerado “indigesto” por muitas pessoas ?
Para ser justa, reconheço que tive-

mos importantes avanços na legislação
e nas normas técnicas e, atualmente,
esse tema é olhado com algum grau de
atenção, porém ainda falta muito para
que a teoria seja colocada efetivamente e eficazmente em prática. Entendo
que parte da mudança do atual cenário, que está tão distante de atender
aos usuários com ou sem deficiência,
pode surgir de estudantes conscientes
e preparados, que serão profissionais
capazes de olhar para o outro, de pensar em cidades para todos.
Seria incrível que houvesse uma disciplina obrigatória nas faculdades de
arquitetura que abordasse os temas
acessibilidade e inclusão. E ampliaria
para outros cursos como engenharia(s),
terapia ocupacional, sociologia, fisioterapia, administração pública, economia,
jornalismo, entre tantos outros.
Ter uma deficiência há quase 20 anos
e ser arquiteta há 15 me provocam
um olhar de pesar às vezes, mas de
otimismo quase sempre em relação às
cidades. Tento contribuir, mesmo que
timidamente, para que mudanças aconteçam junto a profissionais, com meus
alunos, como aluna no doutorado, escrevendo... Espero que daqui a algum
tempo a acessibilidade esteja inserida
no cotidiano das cidades de forma natural e que, dessa forma, deixem de
existir “cidades deficientes”.

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.
arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Belo Horizonte/MG investe em
semáforos sonoros

Crédito Marcos Figueiredo

P

ara auxiliar pessoas com
deficiência visual, baixa visão e idosos a atravessar as
ruas com mais segurança e
autonomia, foram implantados semáforos com aviso sonoro em 11
pontos da capital mineira. O som vem
de uma caixa amarela fixada no poste
do semáforo para pedestre.
Antes da pessoa iniciar a travessia, o
equipamento emite sons, indicando que
a travessia pode ser feita. Quando o tempo está terminando, o aviso sonoro fica
mais acelerado, indicando que aquele
momento não é adequado e seguro para
começar a atravessar. Quando não há
sons, o equipamento indica que o semáforo está aberto aos veículos e fechado
aos pedestres.
Em travessias duplas, em que é necessário atravessar as duas pistas aguardando um momento no canteiro central,
os dispositivos emitem sons diferentes

para que os usuários possam distinguir
o momento correto para atravessar a
primeira e a segunda via. “Em Belo Horizonte existem, atualmente, quase mil
locais semaforizados, o que indica que a
quantidade inicial de avisos sonoros implantados é bem pequena”, reconhece
Marcos Fontoura
de Oliveira, assessor da presidência
da BHTrans, responsável pelo projeto.
“O mais importante da etapa inicial de implantação é que está deflagrado o início
de um processo e demandas por novas
implantações já estão surgindo”, afirma.
Oliveira afirma que o direito à cidade
está, há tempos, garantido na legislação
brasileira, tanto federal quanto estadual e municipal. “O atendimento pleno a
esses direitos, no entanto, vem sendo
sucessivamente postergado em todo o

país. A atual gestão municipal de BH tem
como lema ‘governar para quem precisa’
e, por isso, tem um compromisso com
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de políticas que considerem nossas experiências e vivências, pois entendemos
que dessa forma o Poder Público tende
a intervir de forma mais assertiva nas
temáticas relacionadas a esse público”,
conclui.

Em São Paulo

as pessoas com mobilidade reduzida, em
especial as pessoas com deficiência e os
idosos”, explica o assessor.
No caso da instalação dos semáforos
sonoros, a administração teve uma importante parceria do Movimento Unificado de Deficientes Visuais (MUDEVI),
que nasceu em 2012 com a reunião de
entidades de/e para cegos e pessoas
interessadas em debater temas de interesse das pessoas com deficiência visual. De acordo com
Willian de Lelis
Braz Nascentes,
coordenador do
Movimento, a finalidade que norteia
o grupo é impedir que políticas públicas
para pessoas com deficiência visual continuem sendo executadas sem a participação efetiva dos principais interessados.
“A relação do MUDEVI com a BHTrans se
intensificou em meados de 2014, quando passamos a discutir a possibilidade de
implantação de um aplicativo que veio a
se chamar SIU MOBILE, pensado para todos os cidadãos poderem acompanhar o
deslocamento dos ônibus, mas com uma
aplicabilidade direcionada para atender às
necessidades das pessoas cegas ou com
baixa visão”, conta o coordenador. “De
lá para cá, o MUDEVI tem se colocado
em todas as questões relacionadas ao
transporte público em Belo Horizonte,
buscando assegurar acessibilidade para
as pessoas com deficiência visual”, conta.

O MUDEVI participou de uma fase de
testes dos semáforos, coordenada pela
BHTrans, quando foram instalados sinais
sonoros em alguns pontos estratégicos.
Foram testados dois modelos diferentes:
um que necessitava de acionamento por
uma botoeira e outro com sinal sonoro
contínuo, que foi considerado mais adequado, por não gerar nova dificuldade
para a pessoa com deficiência, que seria
a localização do poste onde estava instalado o sinal. Foi o Movimento também
que conseguiu aprovar, em dezembro de
2016, uma emenda no Plano Plurianual
de Ação Governamental do Governo de
Minas - PPAG - para o exercício de 2017
com recursos de cerca de R$6 milhões.
Os sinais sonoros até agora instalados
não utilizaram esse dinheiro e foram uma
adaptação de botoeiras que o Município
já havia adquirido anteriormente. “O recurso previsto na emenda servirá para
adquirir sinais sonoros para instalação em
todos os cruzamentos de Belo Horizonte,
pois entendemos que a acessibilidade
deverá ser plena e não adiantaria existir sinal sonoro em uma travessia e na
seguinte ser necessário que a pessoa
com deficiência precise de auxílio para
atravessar a rua”, explica Nascentes.
A avaliação dos locais em que foram
instalados sinais sonoros é extremamente
positiva, de acordo com o coordenador,
com relatos de pessoas com deficiência
que se sentem mais autônomas, mais
seguras e em uma situação de maior
igualdade com os demais cidadãos. “Acreditamos que o exercício da cidadania é
um processo, do qual as pessoas com
deficiência foram historicamente segregadas, cabendo a todos nós reivindicarmos
esse lugar de planejamento e execução

Já na capital paulista, levantamento indica que, com 53 mil habitantes cegos, a
cidade tem apenas 7 semáforos sonoros,
em condições precárias. Em julho passado, o prefeito João Doria (PSDB) vetou o
Projeto de Lei Nº 501/2015, de autoria
do vereador Toninho Vespoli (PSOL), que
tratava da instalação dos equipamentos.
Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), a decisão
foi tomada em virtude da criação do Estatuto do Pedestre no Município de São
Paulo – Projeto de Lei 617/2011, de José
Police Neto (PSD) e outros vereadores,
sancionado no último dia 13 de julho,
que contemplaria a questão.
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Projeto mostra que ruas podem
ser seguras para todos

Crédito Romero Cruz/Divulgação: Sobratema

Crédito Romero Cruz/Divulgação: Sobratema

É

possível realizar um projeto
para as cidades levando em
conta os conceitos da acessibilidade universal e da convivência harmoniosa e segura
de pedestres, ciclistas e motoristas. Essa
é a base do “Ruas Completas”, uma parceria entre o SINAENCO - Sindicato da
Arquitetura e da Engenharia Consultiva,
a WRI Brasil (organização sem fins lucrativos focada em pesquisa e aplicação de
metodologias, estratégias e ferramentas
voltadas às áreas de clima, florestas e
cidades) e a SOBRATEMA - Associação
Brasileira de Tecnologia para Construção
e Mineração. Também apoia o projeto
a Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
entidade que reúne os gestores das cidades brasileiras com mais de 100 mil
habitantes.
“O conceito de rua completa tem em
sua essência o paradigma de uma cidade
para as pessoas, em que a acessibilidade universal seja respeitada e todos
possam usufruir do espaço público democraticamente”, explica Paula Santos,
coordenadora de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade do WRI, responsável pela
parte conceitual do projeto.
O “Ruas Completas” já foi apresentado no Encontro dos Municípios com o
Desenvolvimento Sustentável (EMDS),
evento da FNP, realizado em Brasília/DF,
em abril; durante a Semana das Tecnologias Integradas para Construção, Meio
Ambiente e Equipamentos, em São Paulo, em junho e durante a divulgação das
10 piores calçadas de São Paulo, pelo
Instituto Corrida Amiga, também em junho, no Espaço VivaCidade.
Nos eventos foi possível apresentar
um recorte urbano totalmente acessível,
contemplando vias compartilhadas, fachadas ativas, iluminação na escala do
pedestre, drenagem por meio de biovaletas, também chamadas de jardins de

chuva, paraciclo e
piso tátil. Para José
Roberto Bernasconi, presidente
do SINAENCO, o
projeto apresenta
características específicas quanto a
largura das calçadas, os semáforos
inteligentes, a necessidade de faixa de
pedestres devidamente sinalizadas, inclusive com lâmpadas no asfalto. “É preciso
entender que a mobilidade humana é
parte fundamental para o bom relacionamento entre as pessoas. Quem possui
mobilidade reduzida precisa ser atendido de maneira eficaz nesse quesito. Se
alguém que possui alguma deficiência
estiver satisfeito com o seu trajeto diário
em uma cidade, significa que quem não
tem também estará sendo bem atendido”, considera Bernasconi. Ele afirma
que não há como mensurar o custo de
implantação de um projeto como esse
devido as especificações de cada lugar,
mas existe um acordo com a FNP para
viabilizar as estratégias e ações formuladas a partir do “Ruas Completas’.
O presidente do SINAENCO afirma
que a situação das calçadas no país, por
exemplo, é preocupante. O estudo feito
pelo Instituto Corrida Amiga (publicado
na Revista Reação – Ed. Nº116 - maio/
junho 2017) mostra que muitas delas
chegaram a um estado degradante em
função da ausência de cuidado e manutenção, transformando as vias públicas em espaços quase intransponíveis
para o desenvolvimento da mobilidade
humana. “Infelizmente, o Brasil sofre
pela falta de cultura de manutenção de
equipamentos públicos, o que inclui
além de calçadas, pontes, viadutos, rodovias e edifícios, entre outros”, conclui
o presidente.
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Iole Marques - 71 anos
Encurtamento da tíbia e fíbula da perna
esquerda devido acidente automobilístico.
Make: Fernanda Comelli
Cabelo: Edina Padua
Look: Lu Henriques
Cenário: Casa Ateliê (BH)
Foto: Kica de Castro

Garanta seu Honda com
isenção do IPI e ICMS.
Honda Civic, HR-V e WR-V com isenção do IPI. E Honda Fit e City com isenção do IPI e ICMS.*

Nossas concessionárias possuem o Programa Honda Conduz, que garante uma equipe de vendas
treinada para receber pessoas portadoras de necessidades especiais. Sempre com agilidade
e eficiência. Nosso propósito é garantir uma experiência única, desde a compra até o momento
de dirigir seu novo Honda.

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

Saiba mais em honda.com.br/automoveis e vá até uma concessionária.
*Versões disponíveis para isenção do IPI e ICMS: Fit e City DX e LX.

